สภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 62

สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร) วิจัยและนวัตกรรม
ใหความเห็นชอบการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรนีผ้ )านระบบ CHECO แลว
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คณะศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

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 กลยุทธ/การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ/ในการประเมินผลนิสิต
การพัฒนาคณาจารย/
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
คําสั่งแต9งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย/ประจําหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว9างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
(4 ป>) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ขอบังคับคุรุสภาว9าดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าครุ ศ าสตร/ และสาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร/ (มคอ.1) กลุ9มการวัดและประเมินทางการศึกษา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หน,า
1
8
13
72
104
106
107
110
126
114
127

186
207
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร/ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
หมวดที่ 1 ข,อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25490221105307
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Measurement and Evaluation
in Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: การศึกษาบัณฑิต (การวัดและประเมินทางการศึกษา)
ชื่อย9อ (ไทย)
: กศ.บ. (การวัดและประเมินทางการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Measurement and Evaluation in Education)
ชื่อย9อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Measurement and Evaluation in Education)
3. วิชาเอก
ไม9มี
4. จํานวนหน:วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม9นอยกว9า 142 หน9วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป>
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช,
หลักสูตรจัดการศึกษาเป\นภาษาไทย
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5.4 การรับเข,าศึกษา
รับนักเรียนไทยและนักเรียนต9างชาติ ที่มีความสามารถในการใชภาษาไทยสื่อสารได
5.5 ความร:วมมือกับสถาบันอื่น
เป\นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให,ปริญญาแก:ผู,สําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป>) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ/ 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
ศาสตร/และสาขาศึกษาศาสตร/ (หลักสูตรสี่ป>) พ.ศ. 2562 ในป>การศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได,หลังสําเร็จการศึกษา
1. อาชีพครูในตําแหน9งครูวัดผล และ/หรือ ครูผูสอนในกลุ9มสาระที่สัมพันธ/กับวิชาโท โดยปฏิบัติงานวัด
และประเมินทางการศึกษา งานทะเบียน งานวิชาการ ในสถานศึกษา ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการ
หรื อปฏิ บั ติงานเกี่ ยวเนื่ องกับ การจั ดกระบวนการเรี ยนการสอน การนิเ ทศ การประกั นคุ ณภาพการศึ กษา
การวิเคราะห/นโยบายและการวางแผนและ การบริหารการศึกษา ในหน9วยงานการศึกษาระดับต9าง ๆ และ
ปฏิบัติการสอนตามกลุ9มสาระที่สอดคลองหรือสัมพันธ/กับวิชาโท
2. บุคลากรทางการศึกษา อาทิ นักวิชาการวัดและประเมินผล นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่ประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา เจาหนาที่ วิ เ คราะห/ น โยบายและการวางแผนและ อาชี พ อื่ น ๆ ที่ ใ ชความรู ดานการวั ด ผล
การประเมินผล สถิติและวิจัย เช9น นักวิเคราะห/ขอมูล ความคิดเห็น ผูปฏิบัติงานสํารวจความคิดเห็น หรือ
อาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค/การมหาชน) คือ สาขาวิชาชีพการ
บริการวิจัยและสํารวจความคิดเห็น รวมถึง เจาหนาที่วิจัยและประเมินผล เจาหนาที่ฝdายบุคคล ในสถาบัน
หน9วยงาน องค/กร ต9าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
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9. ชื่อนามสกุล ตําแหน:ง และคุณวุฒิของอาจารย)ผู,รับผิดชอบหลักสูตร

1

นางเรวดี กระโหมวงศ/

ตําแหน:ง
ทางวิชาการ
ผูช9วยศาสตราจารย/

2

นางณัชชา มหปุญญานนท/

ผูช9วยศาสตราจารย/

3

นางสาวธนิยา เยาดํา

อาจารย/

4

นายเมธี ดิสวัสดิ์

อาจารย/

5

นางวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

อาจารย/

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
ค.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร/)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
กศ.ด.
กศ.ม.
บธ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ป

การทดสอบและวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร/
การทดสอบและวัดผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การประถมศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิจัยการศึกษา
ประถมศึกษา

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูสุรินทร/
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร/

2539
2530
2525
2548
2541
2535
2561
2552
2549

วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
การเงินและการธนาคาร
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การบริหารการศึกษา
การวัดผลการศึกษา

ม.นเรศวร
ม.ทักษิณ
ม.รามคําแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ

2553
2546
2541
2555
2547
2543
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
10.2 สถานศึกษาและองค/กรที่นิสิตฝgกประสบการณ/วิชาชีพครูและปฏิบัติการสอนร9วมกับการปฏิบัติงาน
ดานการวัดและประเมินทางการศึกษา
11. สถานการณ)ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปDนต,องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ)หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ/ สังคม สิ่งแวดลอม และสภาพเศรฐกิจในปhจจุบันเป\นพื้นฐานสําคัญในการนํามาใช
วางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใตกรอบเปiาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ยึ ด กรอบแนวคิ ด และ หลั ก การในการวางแผนที่ สํ า คั ญ โดย นอมนํ า และ
ประยุ กต/ ใชหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มุ9 งเนนคนเป\ น ศู น ย/ กลางของการพั ฒ นาอย9 า งมี ส9 ว นร9 ว ม
สนับสนุนและส9 งเสริมแนวคิด การปฏิรู ปประเทศ โดยเปiาหมายการพัฒนาสู9ความมั่ นคง มั่งคั่ง และยั่งยื น
มุ9งหวังใหสังคมอยู9ร9วมกันอย9างมีความสุข ในขณะที่ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสการเป`ดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม9 ๆ การเขาสู9สังคมผูสูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ/ดานต9าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดลอมของประเทศในปh จ จุ บั น ที่ ยั ง คงประสบปh ญ หาในหลายดาน อาทิ ปh ญ หาผลิ ต ภาพการผลิ ต
ความสามารถในการแข9งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป\นตน การไปสู9การพัฒนาที่ยั่งยืน
จํ า เป\ น ตองเสริ ม สรางกลไกการพั ฒ นาใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใหความสํ า คั ญ กั บ ปรั บ ระบบการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลใหสามารถกํ า กั บ ใหเกิ ด ความเชื่ อ มโยงจากระดั บ ยุ ทธศาสตร/ สู9 ก ารจั ด สรรงบประมาณ และ
การดําเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคลองกับเปiาหมายที่เป\นผลผลิต ผลลัพธ/และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด การพัฒนา
คนใหมีกระบวนการแสวงหาความรู และใชกระบวนการติดตามและประเมินเพื่อตรวจสอบองค/ความรู และ
สรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคส9วน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป\นบทบาทหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
11.2 สถานการณ)หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ/ หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในปhจจุบัน เป\นสิ่งกําหนดหลักสูตรที่สําคัญใน
การวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยไดคํานึงถึงทิศทางการขับเคลื่อนสังคมตามกรอบเปiาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDG) ใหความสําคัญกับการพัฒนาสังคมไทยที่พึงปรารถนา กล9าวคือ เป\นสังคมที่เป\นธรรม มีความ
เหลื่อมล้ํานอย มุ9งพัฒนาใหลักษณะของคนไทยใหเป\นมนุษย/ที่สมบูรณ/ เป\นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู และเรียนรูได
ดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะ และทัศนคติ ที่เป\นค9านิยมที่ดี มีสุขภาพร9างกายและจิตใจที่สมบูรณ/
มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะ และทําประโยชน/ต9 อส9วนรวม มีความเป\นพลเมืองไทย
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก เนนการวางระบบติดตาม ประเมินผลทุกระดับ ตั้งแต9ระดับนโยบาย จนถึง
ระดับปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อนําไปสู9การพัฒนา ดังนั้น บทบาทของสถาบันการศึกษา จึงจําเป\นตองสรางความมั่นใจ
แก9สังคม ในการพัฒนาองค/ความรูและผลิตบัณฑิต รวมทั้งความพรอมในการจัดการศึกษาที่นําไปสู9การเป\นคน
ไทยที่พึงปรารถนา
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12. ผลกระทบจากข,อ 11.1 และ 11.2 ต:อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข,องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ/ภายนอกที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาฯ จึงจําเป\นตอง
พัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู และทักษะเชิงวิชาการ
ดานการวัดและประเมินทางการศึกษา มีความสามารถและประสบการณ/ในการประยุกต/ความรูสู9การปฏิบัติงาน
และเป\นผูที่มีบุคลิกภาพ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป\นบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ
ศาสตร/ แ ละองค/ ค วามรู ทางการวั ด และประเมิ น ทางการศึ ก ษา เป\ น องค/ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ
อย9างหนึ่งของการจัดการศึกษา เนื่องดวยเป\นกระบวนการที่ใชในการติดตาม ตรวจสอบผลการจัดการศึกษาว9า
บรรลุ ต ามเปi า หมายเพี ย งใด อี กทั้ งยั ง เป\ น หนึ่ ง ในมาตรฐานการเรี ย นรู ที่ ผู ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ตองตระหนักถึงความสําคัญ และดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาการ ไม9ว9าจะเป\นแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู ตลอดจนการนําผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูไปใชในการพัฒนาผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู ดังนั้น บุคคลที่ศึกษาในสาขาวิชา
การวัดและประเมินทางการศึกษา จึงตองมีการเรียนรูสาระที่เกี่ยวของกับศาสตร/ทางการวัดผล การประเมินผล
การวิจัย และการประกันคุณภาพ อันเป\นฐานความรูที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย/
อันจะนําไปสู9การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหน9วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ไดผลิตบัณฑิตในหลักสูตร
กศ.บ. สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ป>) และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย9าง
ต9อเนื่อง เพื่อใหบัณฑิตกาวทันวิทยาการทางการวัดและประเมินทางการศึกษาที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไป
อย9างรวดเร็ว สามารถเขาสู9การประกอบอาชีพในสถานศึกษาขององค/กรภาครัฐและเอกชน
ในป>การศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป>)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ครบกําหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุ งหลักสูต ร ตามเกณฑ/มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ/การประกันคุณภาพการศึกษา ที่กําหนดใหมีการปรับปรุง
หลั กสูตร ทุกรอบระยะเวลา 5 ป> สาขาวิ ชาฯ จึงดํ า เนิ น การปรับ ปรุงหลั กสู ต รการศึกษาบัณฑิ ต สาขาวิ ช า
การวัดและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ สกอ.มีขอเสนอแนะใหปรับคุณวุฒิจาก
กศ.บ.เป\น ศศ.บ.เพื่อใหเป\นไปตามกฎหมายในการผลิตครู 5 ป> ต9อมาในป> พ.ศ. 2561 ระยะเวลาในการผลิตครู
ปรั บ เปลี่ ย นเป\ น 4 ป> และ กระทรวงศึ กษาธิ การไดปรั บ ปรุ ง มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ าตรี สาขาวิ ช า
ครุ ศาสตร/ และสาขาศึ กษาศาสตร/ (หลั กสู ต รสี่ ป> ) พ.ศ. 2562 เพื่ อใหสอดคลองกั บ คุ รุ ส ภา ซึ่ งไดมี การปรั บ
มาตรฐานวิช าชี พครู จาก 11 มาตรฐาน เป\น 3 มาตรฐาน คณะกรรมการบริห ารหลักสูต ร จึงไดทบทวน
รายละเอียดของหลักสูตรที่เป`ดสอนในปhจจุบัน โดยนําขอเสนอแนะจากทุกภาคส9วน ไดแก9 คณาจารย/ ผูใชบัณฑิต
ผูทรงคุณวุฒิและบัณฑิต มาพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งในศาสตร/ดานการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ศาสตร/การสอน
รวมทั้งศาสตร/ดานวิชาชีพครู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร/และสาขาศึกษาศาสตร/
(หลักสูตร 4 ป> ) พ.ศ.2562 และเป\นไปตามเกณฑ/มาตรฐานวิช าชีพของคุ รุสภา เกณฑ/การประกันคุ ณภาพ
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หลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN- QA โดยเนนผลลัพธ/การเรียนรู และการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
เนนการเรียนรูเชิงทฤษฎีควบคู9กับการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จาก 5 ป> เป\น 4 ป> ทําใหหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา จึงปรับเปลี่ยนเป\น หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
12.2 ความเกี่ยวข,องกับพันธกิจของสถาบัน
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ไดปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะ
ศึกษาศาสตร/ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มุ9งผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู สูงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง มีส9วนร9วมในการพัฒนาสังคม มุ9งแสวงหาและพัฒนาองค/ความรูดานการวิจัย
บูรณาการกับการบริการวิชาการต9อสังคมที่หลากหลาย รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานดํารง
ไวซึ่งเอกลักษณ/ของทองถิ่นและของชาติ
13. ความสัมพันธ)กับหลักสูตรอื่นที่เปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ:มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปFดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หน9วยกิต โดยแบ9งเป\น 2 กลุ9ม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จํานวน 18 หน:วยกิต
1.1 กลุ9มการใชภาษา
จํานวน 9 หน9วยกิต
1.2กลุ9มบูรณาการ
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
1. วิชาชีพครู
ไม:น,อยกว:า จํานวน 36 หน:วยกิต
วิชาบังคับ
ไม9นอยกว9า
จํานวน 22 หน9วยกิต
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม9นอยกว9า
จํานวน 12 หน9วยกิต
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
จํานวน 2 หน9วยกิต
2.วิชาโท
ไม:น,อยกว:า จํานวน 30 หน:วยกิต
วิชาบังคับ
ไม9นอยกว9า
จํานวน 18 หน9วยกิต
วิชาบูรณาการการเรียนรู
ไม9นอยกว9า
จํานวน 6 หน9วยกิต
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
จํานวน 6 หน9วยกิต
13.2 กลุ:มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปFดสอนให,ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต,องมาเรียน
ไม9มี
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13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป กํ าหนดใหอาจารย/ ประจํ าที่สั งกั ดส9วนงานวิ ชาการและส9 วนงานอื่ น
ที่ ไ ดรั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย เป\ น ผู สอน โดยมี ร องอธิ ก ารบดี ที่ ไ ดรั บ มอบหมายใหรั บ ผิ ด ชอบ
ดานวิชาการเป\นผูกํากับดูแล และฝdายวิชาการเป\นผูประสานงาน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู รับผิดชอบโดยฝdายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร/ ในการกําหนด
แผนการเรียนและอาจารย/ผูสอนจากทุกสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร/ และ คณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ผ9านการ
ประชุมพิจารณาร9วมกันในลักษณะของคณะกรรมการ รวมถึงการเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมาเป\นอาจารย/พิเศษในบางครั้งคราว ซึ่งเป\นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวยหลักเกณฑ/
และวิธีการแต9งตั้งอาจารย/พิเศษ พ.ศ. 2551 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเป\นไปตามแผนที่วางไว
13.3.3 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาโท รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร สาขาวิชาและ
คณะที่เป`ดสอนวิชาโทในมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวนไม9นอยกว9า 30 หน9วยกิต ตามแผนการเรียนของแต9ละ
หลักสูตรในแต9ล ะป> สําหรับแนวทางการเลือกเรียนวิชาโทควบคู9วิชาเอกการวัดและประเมิ นทางการศึกษา
มี 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก สําหรับนิสิตที่ประสงค/จะประกอบอาชีพครู นิสิตควรเลือกวิชาโทจากหลักสูตร กศ.บ.
ที่เกี่ยวของ หรือมีความสัมพันธ/กับการสอนรายวิชาต9าง ๆ ในกลุ9มสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก9 วิชาโทภาษาไทย วิชาโทสังคมศึกษา วิชาโทคณิตศาสตร/ และวิชาโทสุขศึกษา
เป\นตน
แนวทางที่สอง สําหรับนิสิตที่ประสงค/จะประกอบอาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น เช9น นักวัดผล
นายทะเบียน นักวิชาการ เจาหนาที่ฝdายบุคคล เจาหนาที่ฝdายติดตามและประเมินโครงการ หรือ อาชีพอื่น ๆ ที่
ใชศาสตร/ดานการวัด การประเมิน และการวิจัย นิสิตควรเลือกวิชาโทที่มีความสัมพันธ/และเป\นประโยชน/ต9อการ
ปฏิบัติงานในองค/กร เช9น วิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย/ วิชาโทการบริหารและพัฒนาชุมชน วิชาโทนิเทศ
ศาสตร/ วิชาโทบรรณารักษศาสตร/และสารสนเทศศาสตร/ วิชาโทภูมิศาสตร/เพื่อการท9องเที่ยว และ วิชาโทรัฐ
ประศาสนศาสตร/ เป\นตน
การเลือกวิชาโททั้งสองแนวทาง เป\นไปตามความถนัดและความสนใจของนิสิต ภายใตคําแนะนํา
และเห็นชอบจากอาจารย/ที่ป รึกษา และผ9า นการประชุมพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู รับผิ ดชอบ
หลักสูตร
14. ความร:วมมือทางวิชาการกับหน:วยงานอื่น
หน:วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต ที่มีความร9วมมือ
1. เครือข9ายสถานศึกษาร9วมพัฒนาวิชาชีพครู
เป\นเครือข9ายโรงเรียนร9วมพัฒนาวิชาชีพครูร9วมกับ ร9วมกับคณะศึกษาศาสตร/ เพื่อสรางกระบวนการฝgก
กับหน9วยฝgกสอนฝgกงาน คณะศึกษาศาสตร/
ประสบการณ/วิชาชีพระหว9างเรียนและปฎิบัติการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
(professional practice) โดยใชสถานศึกษาเป\นแหล9ง
เรียนรูประสบการณ/วิชาชีพครูแบบต9อเนื่อง
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หน:วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
(Residency programe) ตลอด 4 ชั้นป>/รุ9นรวม
ระยะเวลาไม9นอยกว9า30 สัปดาห/
2. โครงการความร9วมมือกับสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัด
ใกลเคียง เพื่อสรางเครือข9ายฝgกประสบการณ/วิชาชีพ
ดานการวัดและประเมินทางการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพเครื่องมือวัดทางการศึกษาและการทดสอบ
2. เครือข9ายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนล9าง
1. ความร9 ว มมื อ ในการจั ด ประชุ ม วิ ช าการและ
นําเสนองานวิจัยระดับชาติเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตครูในบริบทพื้นที่ภาคใต
ตอนล9าง
2 . ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ค รู ใ ห ม9 ( Induction
Program) ในพื้ น ที่ ภ าคใตตอนล9 า ง เพื่ อ การจั ด การ
เรียนรู ที่นําไปสู9การแกปhญ หาเชิงพื้นที่และนําไปสู9การ
สรางชุ ม ชนแห9 ง การเรี ย นรู วิ ช าชี พ ครู (Professional
Learning Community)
3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
- โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อคัดเลือกคนดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน9วยงานที่
คนเก9งตรงตามความตองการของผูใชครูและหน9วยงาน
เกี่ยวของกับการพัฒนาครูในพื้นที่ภาคใตตอนล9าง
ในทองถิ่ นเขาศึ กษาวิช าชีพครู ในหลักสูตรผลิ ตครูของ
มหาวิทยาลัยทักษิณปลูกฝhงใหมีคุณลักษณะ อัตลักษณ/
เชิ ง พื้ น ที่ เ มื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจะไดรั บ การบรรจุ ใ น
ภูมิลําเนา
4. ฝdายติดตามและประเมินผล ในองค/กรของรัฐและ - โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะดานการวัดและ
เอกชนที่เกี่ยวของกับการทดสอบ การวัดและ
ประเมินผล
ประเมิน การประกันคุณภาพ เช9น สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา เป\นตน
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หมวดที่ 2 ข,อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค)ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
“รอบรู,ศาสตร)การวัด ซื่อสัตย) ปฏิบัติ และพัฒนาการศึกษา”
ครูนักวัดและประเมิน เป\นบุคคลที่รอบรูในศาสตร/การวัด การประเมิน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา สถิติและวิจัยทางการศึกษา ซื่อสัตย/ต9อวิชาชีพ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ พัฒนาตน
พัฒนางานดานการศึกษา
1.2 ความสําคัญ
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบติงานดานการวัด
และประมินทางการศึกษา และวิจัยการศึกษา เพื่อแกปhญหาและพัฒนาผูเรียน และพัฒนางานขององค/การหรือ
สถาบันการศึกษา บทพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ศาสตร/ทางการวัด การประเมิน การวิจัย และการประกันคุณภาพ ทางการศึกษา จึงเป\นฐานความรู
สําคัญสําหรับการพัฒนาคนและองค/กร
1.3 วัตถุประสงค)หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค)/ผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
(1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู (Engaged Teacher) มี จิ ต วิ ญ ญาณและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพนักวัดผล ปฏิบัติหนาที่ตามอุดมการณ/ความเป\นครูดวยความรัก
ศรัทธา ซื่อสัตย/สุจริต รับผิดชอบต9อวิชาชีพ
(2) มีสมรรถนะตามเกณฑ/มาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานการเรียนรูกลุ9มสาขาวิชาการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา สามารถสรางแรงบันดาลใจใฝdรู ออกแบบจัดการเรียนรู สรางเครื่องมือวัดและประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเรียนทุกช9วงวัยใหเกิดการเรียนรู
(3) มีความรูในศาสตร/วิชาครูและเนื้อหาวิชาที่สอนซึ่งสอดคลองกับรายวิชาโทที่สัมพันธ/กับกลุ9ม
สาระการเรียนรู สามารถบูรณาการทักษะเชิงวิชาการวิชาชีพครู และการวัดประเมินทางการศึกษา กับการ
จัดการเรียนรู ผ9านการปฏิบัติจริงจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยความร9วมมือระหว9างสถาบันผลิตครูกับ
สถานศึกษาและชุมชน
(4) ประพฤติตนเป\นแบบอย9างที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ อุทิศตนทุ9มเทพัฒนาการเรียนรู
เพื่อประโยชน/สูงสุดแก9ผูเรียน รวมทั้งการถ9ายทอดวัฒนธรรมและการเป\นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
(5) เป\นผูเรียนรู และฉลาดรู สามารถพัฒนาตนเองใหเป\นบุคคลที่เรี ยนรูและรอบรูตลอดเวลา
มี ศั ก ยภาพ และทั ก ษะการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต สามารถสรางนวั ต กรรม(Innovative Teacher) ผ9 า น
กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผูเรียนและสรางองค/ความรู
(6) มีทักษะทางปh ญญา สามารถคิด วิเ คราะห/ การคิ ด ขั้น สูง และทั กษะขามวั ฒ นธรรม โดยใช
กระบวนการคนหาขอเท็จจริง การแสวงหาและสรางความรูดวยตนเองจากการฝgกประสบการณ/วิชาชีพและการ
ปฏิบัติงานครู และประยุกต/ใชในการพัฒนาตนเองและการทํางานร9วมกับชุมชน สังคม
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(7) เป\นพลเมืองที่เขมแข็งและใส9ใจสังคม ต9อตานการทุจริตคอรัปชั่น ทํางานร9วมมือกับผูอื่นดวย
จิตอาสา มีความยุติธรรม เท9าเทียม เสมอภาค มีสัมพันธภาพที่ดีและร9วมมือกับผูปกครองชุมชนเพื่อส9งเสริม
อนุรักษ/วัฒนธรรมภูมิปhญญาทองถิ่นและการอยู9ร9วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย9างสันติ
ผลการเรี ยนรู, ที่ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes :ELO) หลั ก สู ต ร กศ.บ. การวั ด และ
ประเมินทางการศึกษา (4 ป) คณะศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผลการเรียนรู,
(program learning outcome)

ผลการ
เรียนรู,
ทั่วไป
(Gener
ic LO)

PLO/ELO
Outcome Statement
ELO 1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป\นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูวัดและประเมินทางการศึกษา เป\น
ครูนักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาผูเรียน ตนเอง และชุมชน
ELO 2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบต9อสังคมอย9างมี

จิตสาธารณะจิตสํานึกในการธํารงความโปร9งใสและต9อตานการ
ทุจริตคอรัปชั่นตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเป\นพลเมืองที่
เขมแข็ง เหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม
ELO 3 บูรณาการความรูเนื้อหาวิชาเฉพาะและวิชาโททีส่ อดคลองกับ
กลุ9มสาระการเรียนรู แนวคิดทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร/
การสอน วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ กับ แนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวของในการวัดทางการศึกษา การประเมินและประกัน
คุณภาพทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา สถิติและ
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ มีความเท9าเทียมและเสมอภาค
ELO 4 วิเคราะห/ เชื่อมโยงความสัมพันธ/ระหว9างหลักสูตร การเรียน
การสอน กับการวัดผลประเมินผล การวิจัย และการประกัน
คุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหเป\นครูผูนําทางปhญญา
(Innovative Teacher) ที่มีความรอบรู ทันสมัย ทันต9อการ
เปลี่ยนแปลงสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนใฝdเรียนรูและพัฒนา
งานดานการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และการประกัน
คุณภาพอย9างสรางสรรค/
ELO 5 ใชวิธีวิทยาทางการวัดและประเมิน ประกันคุณภาพ และวิจัยเพื่อ
สรางสรรค/การเรียนรู นวัตกรรม และ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ผลการ
เรียนรู,
เฉพาะ
สาขา
(Specif
ic LO)

Bloom
’s
Taxon
omy
C:
U,A,E
AF
P



TQF

มคอ.1

วิชาชีพ
ครู
มทษ.

A,P

1.1,
1.2

1

ELO1

A,P

1.3,
1.4

1

ELO2



C
(A)

2.1,
2.2,
2.3

2

ELO3



C
(A)

3.1,
3.2,
3.3

3

ELO4



C
(E)

3.4,
3.5,
3.6,
3.7

3

ELO5
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ผลการเรียนรู,
(program learning outcome)

PLO/ELO
Outcome Statement
ELO 6 ปฏิบัติการเรียนรูและสรางความสัมพันธ/ที่ดีกับชุมชนเพื่อปรับ
กระบวนทัศน/การทํางานของครูร9วมกับชุมชนสรุปองค/ความรู
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู เพื่อเขาถึงขอมูล ความรูและบริบท
ของชุมชน บนฐานชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
ELO 7 สรางเครือข9ายความร9วมมือและความสัมพันธ/กับผูปกครองและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ELO 8 สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
อย9างรูเท9าทันภาษา ใชดุลยพินิจทีด่ ีและบูรณาการกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา เกิดประโยชน/ต9อการเรียนรูของ
ผูเรียน
ELO 9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห/งานครู งานการวัดและประเมิน
ทางการศึกษา แสวงหาความรู และการจัดการความรูใน
สถานการณ/ปฏิบตั ิประสบการณ/วชิ าชีพครู
ELO 10 แสดงสมรรถนะการเป\นผูช9วยครูในการสอน และ งานวัดและ
ประเมินทางการศึกษาในสถานศึกษา ร9วมแกปhญหาและพัฒนา
ผูเรียนในสถานการณ/ปฏิบัติประสบการณ/วิชาชีพครู
ELO 11 แสดงสมรรถนะในการปฏิบตั ิการสอน ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
อย9างมีประสิทธิภาพ ปฏิบตั ิงานร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/
และแลกเปลีย่ นเรียนรูในสถานการณ/ปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษาและทดลองฝgกปฏิบัติงานวัดและประเมินทาง
การศึกษา
ELO 12 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ครู งานวัดและประเมิน
ทางการศึกษา สรางนวัตกรรม วิจยั พัฒนาผูเรียน และ เผยแพร9

มคอ.2 ปริญญาตรี
ผลการ
เรียนรู,
ทั่วไป
(Gener
ic LO)

ผลการ
เรียนรู,
เฉพาะ
สาขา
(Specif
ic LO)

Bloom
’s
Taxon
omy
C:
U,A,E
AF
P

TQF

มคอ.1

วิชาชีพ
ครู
มทษ.



P

4.1,
4.2,
4.3

4

ELO6



P

4

ELO7



P

4.4,
4.5
5.1,
5.2,
5.3

5

ELO8

6.1,
6.2,
6.3
6.4,
6.5,
6.6
6.7,
6.8,
6.9

6

ELO9

6

ELO10

6

ELO11

6.10,
6.11,
6.12,
6.13,
6.14

6

ELO12



P



P



P



P

* ห มา ย เ ห ตุ C = Cognitive : U = Remembering/ Understanding, A = Applying/ Analyzing ,
E = Evaluation/Creating AF = Affective, P = Psychomotor
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มคอ.2 ปริญญาตรี
ตารางแสดงความสัมพันธ)ระหว:างวัตถุประสงค)ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู,ที่คาดหวังที่จะทําให,บรรลุ
วัตถุประสงค)ของหลักสูตร
ผลการเรียนรู,
ที่คาดหวังที่จะทําให,บรรลุ
วัตถุประสงค)หลักสูตร
วัตถุประสงค)
ของหลักสูตร
1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู (Engaged Teacher) มี จิ ต ELO 1, ELO 2
วิญญาณและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพนักวัดผล ปฏิบัติ
หนาที่ ต ามอุ ด มการณ/ ค วามเป\ น ครู ด วยความรั ก ศรั ท ธา ซื่ อ สั ต ย/ สุ จ ริ ต
รับผิดชอบต9อวิชาชีพ
2. มีสมรรถนะตามเกณฑ/มาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานการเรียนรูกลุ9ม ELO3, ELO4,
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา สามารถสรางแรงบันดาลใจใฝdรู ELO 5
ออกแบบจัดการเรียนรู สรางเครื่องมือวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนทุก
ช9วงวัยใหเกิดการเรียนรู
3. มีความรูในศาสตร/วิชาครูและเนื้อหาวิชาที่สอนซึ่งสอดคลองกับรายวิชาโทที่ ELO 3, ELO4, ELO 9,
สัมพันธ/กับกลุ9มสาระการเรียนรู สามารถบูรณาการทักษะเชิงวิชาการวิชาชีพ ELO 10, ELO 11
ครู และการวัดประเมินทางการศึกษา กับการจัดการเรียนรู ผ9านการปฏิบัติ
จริงจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยความร9วมมือระหว9างสถาบันผลิตครู
กับสถานศึกษาและชุมชน
4. ประพฤติ ตนเป\น แบบอย9 างที่ ดีทั้งทางดานวิช าการและวิ ชาชีพ อุทิศตน ELO 1 ,ELO 11, ELO 12
ทุ9มเทพั ฒ นาการเรีย นรูเพื่ อประโยชน/ สู งสุ ด แก9 ผู เรี ย น รวมทั้ งการถ9 า ยทอด
วัฒนธรรมและการเป\นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
5. เป\นผูเรียนรูและฉลาดรู สามารถพัฒนาตนเองใหเป\นบุคคลที่เรียนรูและ ELO 8, ELO 5
รอบรูตลอดเวลา มีศักยภาพ และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถสราง
นวั ตกรรม(Innovative Teacher) ผ9า นกระบวนการวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาผู เรี ย น
และสรางองค/ความรู
6. มี ทักษะทางปhญ ญา สามารถคิด วิ เ คราะห/ การคิ ด ขั้ น สูง และทักษะขาม ELO 4, ELO9
วัฒนธรรม โดยใชกระบวนการคนหาขอเท็จจริง การแสวงหาและสรางความรู
ดวยตนเองจากการฝg ก ประสบการณ/ วิ ช าชี พ และการปฏิ บั ติ ง านครู และ
ประยุกต/ใชในการพัฒนาตนเองและการทํางานร9วมกับชุมชน สังคม
7. เป\นพลเมืองที่เขมแข็งและใส9ใจสังคม ต9อตานการทุจริตคอรัปชั่น ทํางาน ELO 6, ELO 7
ร9 ว มมื อ กั บ ผู อื่ น ดวยจิ ต อาสา มี ค วามยุ ติ ธ รรม เท9 า เที ย ม เสมอภาค มี
สัมพันธภาพที่ดีและร9วมมือกับผูปกครองชุมชนเพื่อส9งเสริมอนุรักษ/วัฒนธรรม
ภูมิปhญญาทองถิ่นและการอยู9ร9วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย9างสันติ
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ความคาดหวังของผลลัพธ)การเรียนรู,เมื่อสิ้นปการศึกษา
ผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง
ปที่
(ELO)
1

2

3

ELO 1, ELO 2, ELO8, ELO 9

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายละเอียด

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูวัดและประเมินทางการศึกษา
และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบต9อสังคมอย9างมีจิตสาธารณะ มี
จิ ต สํ า นึ ก ในการธํ า รงความโปร9 ง ใสและต9 อ ตานการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น
ตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละหนาที่ ที่ เหมาะสมกั บ สั ง คม การทํ า งานและ
สภาพแวดลอม สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
วิชาชีพอย9างมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหเกิด
ประโยชน/ต9อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แสดงสมรรถนะในการ
วิเคราะห/งานครู งานการวัดและประเมินทางการศึกษา แสวงหาความรู
และการจัดการความรูในสถานการณ/ปฏิบัติประสบการณ/วิชาชีพครู
ELO 1, ELO 2, ELO 3 , ELO 6, ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูวัดและประเมินทางการศึกษา
และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบต9อสังคมอย9างมีจิตสาธารณะ มี
ELO8, ELO 10
จิ ต สํ า นึ ก ในการธํ า รงความโปร9 ง ใสและต9 อ ตานการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น
ตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละหนาที่ ที่ เหมาะสมกั บ สั ง คม การทํ า งานและ
สภาพแวดลอม อธิบาย และติดตามความกาวหนาของวิทยาการ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู หลักการ แนวคิด การวัดผล การประเมินผล
สถิติ และวิเคราะห/ความรูเนื้อหาวิชาที่สอน วิทยาการความรูสมัยใหม9
และสรุ ปองค/ ความรูเกี่ย วกับหลักสูตร ออกแบบการจัด การเรียนรู ที่
ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน โดยใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา สังคมและ
การศึกษา เขาใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก และวุฒิภาวะ
ทางอารมณ/และสังคม ทํางานร9วมกับผูอื่น ทํางานเป\นทีม เป\นผูนําและ
ผูตามที่ดี สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
อย9างมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหเกิดประโยชน/
ต9อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แสดงสมรรถนะการเป\นผูช9วยครูใน
การสอน และ งานวัดและประเมินทางการศึกษา ในสถานศึกษา ร9วม
แกปhญหาและพัฒนาผูเรียนในสถานการณ/ปฏิบัติประสบการณ/วิชาชีพ
ครู
ELO 1, ELO 2, ELO 3, ELO 4 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูวัดและประเมินทางการศึกษา
,ELO 5, ELO 6, ELO 7, ELO 8, และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบต9อสังคมอย9างมีจิตสาธารณะ มี
ELO 11
จิ ต สํ า นึ ก ในการธํ า รงความโปร9 ง ใสและต9 อ ตานการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น
ตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละหนาที่ ที่ เหมาะสมกั บ สั ง คม การทํ า งานและ
สภาพแวดลอม อธิบาย และติดตามความกาวหนาของวิทยาการ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู หลักการ แนวคิด การวัดผล การประเมินผล
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ปที่

4

ผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง
(ELO)

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายละเอียด

สถิติ และวิเคราะห/ความรูเนื้อหาวิชาที่สอน วิทยาการความรูสมัยใหม9
และสรุปองค/ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถออกแบบสถานการณ/ที่
กระตุ นทางปh ญ ญา โดยวิ เ คราะห/ เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ/ ร ะหว9 า ง
หลักสูตร การเรียนการสอน กับ การออกแบบการวัดผล ประเมินผล
การวิ จั ย และการประกั น คุ ณ ภาพ สรางและใชเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรู การวิจัยใน
ชั้นเรียนการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาการวิเคราะห/
ขอมูลสารสนเทศและนําเสนอแผนพัฒนาหรือโครงการเกี่ยวกับการ
ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน โดยใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา สังคมและ
การศึกษา เขาใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก และวุฒิภาวะ
ทางอารมณ/และสังคม ทํางานร9วมกับผูอื่น ทํางานเป\นทีม เป\นผูนําและ
ผูตามที่ดี สรางเครือข9ายความร9วมมือและความสัมพันธ/กับผูปกครอง
และชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เรี ย น สามารถใชภาษาไทย
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในวิ ช าชี พ อย9 า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาใหเกิ ด ประโยชน/ ต9 อ การพั ฒ นาการ
เรียนรูของผูเรียน แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน ใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/
และแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานการณ/ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาและ
ทดลองฝgกปฏิบัติงานวัดและประเมินทางการศึกษา
ELO 1, ELO 2, ELO 3, ELO 4 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูวัดและประเมินทางการศึกษา
,ELO 5, ELO 6, ELO 7, ELO8, และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบต9อสังคมอย9างมีจิตสาธารณะ มี
ELO 12
จิ ต สํ า นึ ก ในการธํ า รงความโปร9 ง ใสและต9 อ ตานการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น
ตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละหนาที่ ที่ เหมาะสมกั บ สั ง คม การทํ า งานและ
สภาพแวดลอม บู ร ณาการความรู เนื้ อ หาวิ ช าเฉพาะและวิ ช าโทที่
สอดคลองกับกลุ9มสาระการเรียนรูแนวคิดทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร
ศาสตร/ ก ารสอน วิ ธี ก ารสอนในวิ ช าเฉพาะ กั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวของในการวัดทางการศึกษา การประเมินและประกันคุณภาพทาง
การศึกษา การวิจัยทางการศึกษา สถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มีความเท9าเทียม
และเสมอภาค สามารถออกแบบสถานการณ/ที่กระตุนทางปhญญา โดย
วิเคราะห/ เชื่อมโยงความสัมพันธ/ระหว9างหลักสูตร การเรียนการสอน
กั บ การออกแบบการวั ด ผล ประเมิ น ผล การวิ จั ย และการประกั น
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ปที่

ผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง
(ELO)

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายละเอียด

คุณภาพ สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนในการจัดการเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียนการประเมินเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาการวิเคราะห/ขอมูลสารสนเทศและนําเสนอ
แผนพั ฒ นาหรื อโครงการเกี่ ย วกั บ การประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ใชวิจัยเป\นฐานเพื่อแกปhญหาการเรียนรูของผูเรียน สรางองค/
ความรู สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเป\นนวัตกร พัฒนาความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และประยุกต/ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานได
อย9างสรางสรรค/รวมทั้งถ9ายทอดความรูแก9สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ออกแบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน
โดยใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การใหคํ าปรึ ก ษา สัง คมและการศึก ษา เขาใจความรู สึ ก ของผูอื่ น มี
ความคิดเชิงบวก และวุฒิภาวะทางอารมณ/และสังคม ทํางานร9วมกับ
ผูอื่น ทํางานเป\นทีม เป\นผูนําและผูตามที่ดี สรางเครือข9ายความร9วมมือ
และความสั ม พั น ธ/ กั บ ผู ปกครองและชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ผูเรียน สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
อย9างรูเท9าทันภาษา ใชดุลยพินิจที่ดีและบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา เกิดประโยชน/ต9อการเรียนรูของผูเรียน แสดงสมรรถนะ
การปฏิบัติงานในหนาที่ครู งานวัดและประเมินทางการศึกษา สราง
นวัตกรรม วิจัยพัฒนาผูเรียนและเผยแพร9

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ครุศาสตร/และสาขาศึกษาศาสตร/
พ.ศ. 2561 กลุ9มสาขาวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา และ
เกณฑ/ประกันคุณภาพหลักสูตร
(AUN QA)

กลยุทธ)
- ใหอาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตร เขา
รับการอบรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ/ AUN QA
- ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหเป\นไป
ตามตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร/และ
สาขาศึกษาศาสตร/ พ.ศ. 2561 กลุ9ม
สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา และเกณฑ/ประกันคุณภาพ
หลักสูตร (AUN QA)

หลักฐาน/ตัวบ:งชี้
- กระบวนการกําหนด ELO ของ
หลักสูตรโดยผูมีส9วนไดเสีย
- การปรับปรุงโครงสราง และ
รายวิชาของหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาค
เรียน และนําผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และการ
กํากับมาตรฐานหลักสูตร

มคอ.2 ปริญญาตรี
หลักฐาน/ตัวบ:งชี้
- ขอมูลยอนกลับในการจัดการเรียน
การสอนตาม มคอ. 3 – 7
- ผลการประเมินดานการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตร

กลยุทธ)
นิสิตประเมินการเรียนการสอนผ9าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
อาจารย/ผูสอนนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยมี
อาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแลและ
ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
ของคณาจารย/ผ9านการประชุม
สาขาวิชา
3. มีการประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ - รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรทุกป> และนํา หลักสูตรผ9านระบบประเมินคุณภาพ ภายในระดับหลักสูตรประจําป>
ขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงระบบ การศึกษา (e-Sar) ของมหาวิทยาลัย การศึกษา 2560
อย9างต9อเนื่อง
และจัดทําขอมูลตามระบบการประกัน - แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality
คุณภาพการศึกษา CUPT – QA และ Improvement Plan) ประจําป>
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality
Improvement Plan) ประจําป>
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก - ประเมินหลักสูตร โดยการสอบถาม - ผลการเสนอความคิดเห็นของ
5 ป>
และสนทนากลุ9ม ผูมีส9วนไดส9วนเสีย
ศิษย/เก9า ศิษย/ปhจจุบัน ผูใชบัณฑิต
อาทิ ศิษย/เก9า ศิษย/ปhจจุบัน ผูบริหาร อาจารย/ผูสอน และบุคลากรที่
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ อาจารย/ผูสอน เกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร
ครูพี่เลี้ยง ผูใชบัณฑิต เพื่อรวบรวมและ - มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง
ระดมความคิดเห็นพรอมทั้งขอเสนอแนะ พ.ศ. 2562
ในการปรับปรุงหลักสูตร
- ดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ/การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มคอ.2 ปริญญาตรี
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร,างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ป> การศึ กษาแบ9 งออกเป\ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม9นอยกว9า 15 สัปดาห/
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\นผูสําเร็จการศึกษาไม9ต่ํากว9าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท9า
2.2.2 มีค9านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ9านขอสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป\นครู และผ9านเกณฑ/ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือผ9านกลไกและระบบการ
คัดเลือก เพื่อใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเป\นครู และมีความรูความสามารถเป\นไปตามระเบียบขอบังคับการ
คัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป\นผูกําหนด
2.2.3 มีบุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสมกับความเป\นครู
2.2.4 เป\นผูมีความประพฤติดี
2.2.5 เป\ นผู มี คุณสมบั ติ และเป\ น ไปตามขอบั งคับ มหาวิ ทยาลั ยทั กษิณ ว9า ดวย การศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ฉ)
2.3 ปxญหาของนิสิตแรกเข,า
นิสิตที่เขาเรียนส9วนใหญ9มีปhญหาดานการปรับตัว ขาดความสามารถพื้นฐานดานภาษาอังกฤษและ
ดานการใชเทคโนโลยี
2.4 กลยุทธ)ในการดําเนินการเพื่อแก,ไขปxญหา/ข,อจํากัดของนิสิตในข,อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดระบบการใหคําปรึกษา
แนะแนว โดยมีอาจารย/ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และนักวิชาการของคณะดูแลประสานงานกับคณาจารย/ผูสอน
และผูปกครองในกรณีที่มีปhญหา
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มคอ.2 ปริญญาตรี
2.4.2 จัดใหมีกิจกรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร/ก9อนเป`ดภาคเรียนที่ 1 ใหแก9
นิสิตชั้นป>ที่ 1 และสอดแทรกในระหว9างเรียนทุกชั้นป> พรอมทั้งแนะนําโปรแกรมการฝgกทักษะภาษาอังกฤษดวย
ตนเองผ9านทางอุปกรณ/สื่อสาร
2.5 แผนการรับนิสิตและผู,สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตในแต:ละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2562
2563
2564
2565
2566
ชั้นป>ที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นป>ที่ 2
60
60
60
60
ชั้นป>ที่ 3
60
60
60
ชั้นป>ที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว:าจะสําเร็จการศึกษา
60
60
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินรายรับและรายจ9ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน:วย : บาท)
ปงบประมาณ
รายรับ
2562
2563
2564
2565
2566
ค9าลงทะเบียน
1,560,000 3,120,000 4,680,000 6,240,000 6,240,000
รวมรายรับ
1,560,000 3,120,000 4,680,000 6,240,000 6,240,000
ประมาณจากค9าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ9ายภาคเรียนละ 13,000 บาท ตลอดหลักสูตร 104,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจ:าย (หน:วย : บาท)
ปงบประมาณ
รายจ:าย
2562
2563
2564
2565
2566
1. งบบุคลากร
561,600
653,400
718,600
718,600
718,600
2. งบดําเนินการ
421,200
921,400 1,278,900 1,788,800 1,788,800
3. งบลงทุน
140,400
368,600
511,700
715,500
715,500
4. งบเงินอุดหนุน
280,800
553,000
767,200 1,073,200 1,073,200
รวมทั้งสิ้น
1,404,000 2,496,400 3,276,400 4,296,100 4,296,100
จํานวนนิสิต
60
120
180
240
240
เฉลี่ยต,นทุน (นิสิต 1 คน : ป)
23,400
20,800
18,200
17,900
17,900
ค:าใช,จ:ายต:อหัวต:อป (สูงสุด) 26,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
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มคอ.2 ปริญญาตรี

2.8 การเทียบโอนหน:วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข,ามมหาวิทยาลัย
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไม9นอยกว9ารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเป\นรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแลวไม9เกิน 5 ป> และไดรับระดับขั้นไม9ต่ํากว9า C หรือไดรับค9าระดับขั้นไม9ต่ํากว9า 2.00 และเป\นไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ขอ 30 ขอ 31
ขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารย)ผู,สอน
3.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
3.1.1 จํานวนหน:วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม:น,อยกว:า
3.1.2 โครงสร,างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม:น,อยกว:า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด,าน
ไม:น,อยกว:า
วิชาชีพครู
ไม9นอยกว9า
วิชาบังคับ
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
วิชาเอก
ไม9นอยกว9า
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
วิชาโท
ไม9นอยกว9า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม:น,อยกว:า
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม:น,อยกว:า
วิชาบังคับ
กลุ:มการใช,ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอ9านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English

142 หน:วยกิต
30 หน:วยกิต
106 หน:วยกิต
36 หน9วยกิต
22 หน9วยกิต
12 หน9วยกิต
2 หน9วยกิต
40 หน9วยกิต
34 หน9วยกิต
6 หน9วยกิต
30 หน9วยกิต
6 หน:วยกิต
30 หน:วยกิต
18 หน:วยกิต
9 หน:วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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9 หน:วยกิต
3(3-0-6)

กลุ:มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
วิชาเลือก
ไม:น,อยกว:า 12 หน:วยกิต
กลุ:มวิชาบังคับเลือก
3 หน:วยกิต
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways

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 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุdน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
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0000163
0000164
0000165
0000166
0000167
0000168
0000169
0000171
0000264
0000265

0000266
0000267
0000268
0000271*
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เลือกจากรายวิชากลุ:มบูรณาการ
วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
ชมศิลป„ ดูหนัง ฟhงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
ไฟฟiากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
การอ9านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Digital Ways
เศรษฐศาสตร/และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพ 2(2-0-4)
ชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
เศรษฐกิจสรางสรรค/
2(2-0-4)
Creative Economy
ทัศนศิลป„และสังคีตวิจักษ/
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
การศึกษาเพื่อสรางความเป\นพลเมือง
3(2-2-5)
Civic Education
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106 หน:วยกิต
36 หน:วยกิต
22 หน:วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด,าน
ไม:น,อยกว:า
วิชาชีพครู
ไม:น,อยกว:า
วิชาบังคับ
ไม:น,อยกว:า
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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6(270)

0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Professional Practicum 4
*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 0308201 การปฏิบัติการสอนในต9างประเทศ โดยผ9าน
ความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค/กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
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 ประสบการณ/วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Teaching Profession for Lifelong Learning
มาตรฐานความรู,เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค:านิยมและคุณลักษณะความเปDนครู และ
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ)กับผู,ปกครองและชุมชน
กลุ:มวิชาครูกับการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู,
0308210 ภูมิปhญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
0308211 ความเป\นมนุษย/และการเรียนรูสําหรับครู
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 สภาวการณ/สังคมไทยในบริบทโลก
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 กาวหนากับศาสตร/พระราชา
2(1-2-3)
Progress with King’s Philosophy
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ/
2(1-2-3)
Development of Thai Critical Society
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2(1-2-3)

Education for Equality Living
0308411

สัจธรรมนําชีวิต
2(1-2-3)
Truth of Life
0308412 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Education Law
0308413 สถานศึกษาสรางสุข
2(1-2-3)
Happy School
มาตรฐานความรู,และประสบการณ)วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 ความรู,และศาสตร)การสอน
กลุ:มวิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู,
0308320 สัทศาสตร/ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว9า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร/กับการสื่อสารทางภาษา
2(1-2-3)
Pragmatics and Language Communication
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
0308323 สื่อสิ่งพิมพ/เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Printed Media for Education
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ9มสาระวิชา
3(2-2-5)
Contents and Language Integrated Learning
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรูระดับ
3(2-2-5)
ประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary Education
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Teaching English Competency in School
กลุ:มวิชาบูรณาการความรู,พื้นฐานสําหรับครู
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School

- 25 -

0308234
0308235
0308331
0308430
0308431
0308432
0308433
0308434
0308435

0308341
0308342
0308440
0308441
0308442
0308443

0308250
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2(1-2-3)

การส9งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
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
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร/ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary School
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร/ระดับชั้นประถมศึกษา
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
การวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ/
2(1-2-3)
Outcome –based Assessment
วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห/เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis for Education
กลุ:มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนภาษา
การสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Literacy
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0308350
0308351
0308450
0308451
0308452
0308453

0308260
0308261
0308262
0308360
0308361

0308362
0308363

0308270
0308271
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2(1-2-3)

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
Teaching Thai Language as a Second Language
การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร/การศึกษา
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
การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค/สําหรับครู
2(1-2-3)
Teaching Art to Creative Development For Teachers
สุขภาพองค/รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
2(1-2-3)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การสอนสังคมศึกษาโดยใชชุมชนเป\นฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
3(2-2-5)
มัธยมศึกษา
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
กลุ:มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนวิทยาศาสตร)และคณิตศาสตร)
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในวิทยาศาสตร/ระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
Development of Students’ Science Learning in School
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในคณิตศาสตร/ระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
Development of Students’ Mathematics Learning in
School
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0308370

การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร/ระดับโรงเรียน
Development of Science Teaching Competency in
School
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร/ระดับโรงเรียน
Development of Mathematic Teaching Competency
in School
กลุ:มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนปฐมวัย
0308280 สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย
Young Children’s Rights and Protection
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
Provision of Early Childhood Home School Education
วิชาเอก
ไม:น,อยกว:า
40
วิชาบังคับ
34
0305111 ทฤษฎีการวัด
Theories of Measurement
0305211 การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
Development of Cognitive Measurement Instruments
0305212 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
Development of Affective MeasurementInstruments
0305213 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
Development of Psychomotor Measurement
Instruments
0305311 การบริหารจัดการและสัมมนางานวัดและประเมินทางการศึกษา
Management and seminar for educational
measurementand evaluation
0305321 การประเมินหลักสูตรและโครงการทางการศึกษา
Evaluationof Curriculum andEducational Project
0305322 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Assessment for Learning
0305421 การประเมินทางการศึกษาและการประกันคุณภาพ
Educational Evaluation and Quality Assurance
0305331 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

3(2-2-5)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน:วยกิต
หน:วยกิต
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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0305431
0305241
0305242

0305312
0305411
0305412

0305413

0305422
0305423
0305424
0305425

0305432
0305433
0305434

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Action Research
สถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Statistics
เทคโนโลยีสําหรับการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Technology for Educational Measurement Evaluation
and Research
วิชาเลือก
ไม:น,อยกว:า
6 หน:วยกิต
การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิด
2(1-2-3)
Development of Cognitive Measurement Instruments
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานและคลังขอสอบ
2(1-2-3)
Development of Standardized Test and Test-item Bank
การพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน/ปhญญาและความถนัด
2(1-2-3)
Development of Intelligence and Aptitude Measurement
Instruments
การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Development of Lifelong learning Skill Measurement
Instruments
การพัฒนาแฟiมสะสมงาน
2(1-2-3)
Development of Portfolios
การประเมินความพรอมในการเรียนรู
2(1-2-3)
Learning Readiness Assessment
การประเมินบุคลากรและองค/การ
2(1-2-3)
Personnel and Organization Assessment
การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา
2(1-2-3)
Information Development for Educational Quality
Assurance
การวิจัยเชิงทดลอง
2(1-2-3)
Experimental Research
การวิจัยเชิงคุณภาพ
2(1-2-3)
Qualitative Research
การวิจัยเชิงผสมผสาน
2(1-2-3)
Mixed Method Research
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มคอ.2 ปริญญาตรี
วิชาโท
ไม:น,อยกว:า
30 หน:วยกิต
ใหเลื อกเรี ยนวิ ชาโทใด ๆ ที่ เ ป`ด สอน ในมหาวิทยาลั ยทั กษิณ 1 วิ ชาโท
จํานวนไม9นอยกว9า 30 หน9วยกิต ตามแผนการเรียนของแต9ละหลักสูตรในแต9ละป>
สําหรับแนวทางการเลือกเรียนวิชาโทควบคู9วิชาเอกการวัดและประเมิน
ทางการศึกษา มี 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก สําหรับนิสิตที่ประสงค/จะประกอบอาชีพครู นิสิตควรเลือก
วิชาโทจากหลักสูตร กศ.บ.ที่เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธ/กับการสอนรายวิชาต9าง ๆ ใน
กลุ9มสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก9 วิชาโทภาษาไทย
วิชาโทสังคมศึกษา วิชาโทคณิตศาสตร/ และ วิชาโทสุขศึกษา เป\นตน
แนวทางที่ ส อง สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ ป ระสงค/ จ ะประกอบอาชี พ บุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่น เช9น นักวัดผล นายทะเบียน นักวิชาการ เจาหนาที่ฝdายบุคคล เจาหนาที่
ฝdายติดตามและประเมินโครงการ หรือ อาชีพอื่น ๆ ที่ใชศาสตร/ดานการวัด การประเมิน
และการวิจัยนิสิตควรเลือกวิชาโทที่มีความสัมพันธ/และเป\นประโยชน/ต9อการปฏิบัติงานใน
องค/กร เช9น วิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย/ วิชาโทการบริหารและพัฒนาชุมชน วิชา
โทนิเทศศาสตร/ วิชาโทบรรณารักษศาสตร/และสารสนเทศศาสตร/ วิชาโทภูมิศาสตร/เพื่อ
การท9องเที่ยว และ วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร/ เป\นตน
การเลือกวิชาโททั้งสองแนวทางใหเป\นไปตามความถนัดและความสนใจ
ของนิ สิ ต ภายใตคํ า แนะนํ า และเห็ น ชอบจากอาจารย/ ที่ ป รึ กษา และผ9 า นการประชุ ม
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม:น,อยกว:า
6 หน:วยกิต
กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เป`ดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียน
วิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่หลักสูตร
สังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล9าวตองเป\นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม9เกิน 4 ป> นับ
ถึงวันที่ขอโอน
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 03
หมายถึง คณะศึกษาศาสตร/
เลขรหัสหลักที่สามและสี่
หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา
เลข 05
หมายถึง สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
เลข 08
หมายถึง สาขาวิชาชีพครู
เลขรหัสหลักที่ห,า
หมายถึง ชั้นปที่เปFดสอน
เลข 1
หมายถึง ชั้นป>ที่ 1
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เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสหลักที่หก (วิชาชีพครู)
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลขรหัสหลักที่หก (วิชาเอก)
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสหลักสุดท,าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มคอ.2 ปริญญาตรี

ชั้นป>ที่ 2
ชั้นป>ที่ 3
ชั้นป>ที่ 4
หมวดหรือกลุ:มวิชา
การปฏิบัติงานในหนาที่ครู
ครูกับการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู
ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
ความรูพื้นฐานสําหรับครู
วิธีวิทยาการวัด ประเมินวิจัยและสถิติ
บูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนภาษา
บูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนศิลปศึกษาสังคมศึกษาและพลศึกษา
บูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนวิทยาศาสตร/และคณิตศาสตร/
บูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนปฐมวัย
หมวดวิชาหรือกลุ:มวิชา
วิชาการวัดทางการศึกษา
วิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา
วิชาการวิจัยทางการศึกษา
วิชาสถิติ คอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับรายวิชาในแต:ละหมวดวิชา หรือกลุ:มวิชา
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มคอ.2 ปริญญาตรี

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
หน:วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม:น,อยกว:า 142 หน:วยกิต
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หน:วยกิต
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชากลุ:มการใช,ภาษา
3
วิชากลุ:มการใช,ภาษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
วิชากลุ:มบูรณาการ
3
0000122 การอ9านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
วิชากลุ:มบูรณาการ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
3
0000161 คุณภาพชีวิต
(กลุม: พื้นฐานวิชาชีพ)
หมวดวิชาเฉพาะ
0000271 การศึกษาเพื่อสรางความเป\นพลเมือง
3(2-2-5)
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
หมวดวิชาเฉพาะ
4
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
2
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
วิชาเอก วิชาบังคับ
วิชาเอก วิชาบังคับ
2
0305211 การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสยั
0305111 ทฤษฎีการวัด
2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี
3
………………. .........................................................
………………. .........................................................
………………..
รวมหน:วยกิต
16
รวมหน:วยกิต
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หน:วยกิต
ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชากลุ:มบูรณาการ
3
วิชาบังคับเลือก (เลือกจากกลุ:มทักษิณ-วิถี)
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
0000262 ทักษิณศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ:มพื้นฐานวิชาชีพ)
3
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ:มพื้นฐานวิชาชีพ)
หมวดวิชาเฉพาะ
15
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
9
หมวดวิชาเฉพาะ
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
3(2-2-5)
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
เรียนรู
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2*
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
หรือ
0308240 การวัด ประเมิน และประกัน
3(2-2-5)
0308201 การปฏิบัติการสอนในต9างประเทศ
คุณภาพการศึกษา
วิชาเอก วิชาบังคับ
0305213 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
วิชาเอก วิชาบังคับ
6
0305212 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
3(2-2-5)
0305242 เทคโนโลยีสําหรับการวัด ประเมินและ
0305241 สถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
วิจัยทางการศึกษา
วิชาโท
………………. .........................................................
รวมหน:วยกิต
21
รวมหน:วยกิต

หน:วยกิต
9
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
8
5
3(2-2-5)
2(90)
3
3(2-2-5)
3
………………..
20
หน:วยกิต
6
3
3(2-2-5)
3(1-6-2)
3
3(2-2-5)
8
2
2(90)
2(90)
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
………………..
20
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0308234
0308310
0305321
0305331
0305…..
……………….
……………….

ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
การสอนเฉพาะสาขา
วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
วิชาเอก วิชาบังคับ
การประเมินหลักสูตรและโครงการ
ทางการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา
วิชาเอกเลือก
........................................................
วิชาโท
.........................................................
.........................................................

รวมหน:วยกิต
ชั้นปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู วิชาเลือก
0308...... ........................................................
วิชาเอก วิชาบังคับ
0305421 การประเมินทางการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
0305431 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
วิชาเอกเลือก
0305….. ........................................................
วิชาโท
………………. .........................................................
………………. .........................................................
………………. .........................................................
รวมหน:วยกิต

หน:วยกิต
13
5
3(2-2-5)
2(1-2--3)
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2
2(………)
6
………………..
………………..

19
หน:วยกิต
10
2
2(...........)
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2
2(………)
9
………………..
………………..
………………..
19

ชั้นปที่ 3

0308340
0308300
0305322
0305311

0305…..
……………….
……………….
……………….
ชั้นปที่ 4

0308400

มคอ.2 ปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3
วิชาเอก วิชาบังคับ
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การบริหารจัดการและสัมมนา
งานวัดและประเมินทางการศึกษา
วิชาเอกเลือก
........................................................
วิชาโท
.........................................................
.........................................................
.........................................................
รวมหน:วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

รวมหน:วยกิต

หน:วยกิต
12
5
3(2-2-5)
2(160)
5
3(2-2-5)
2 (1-2-3)
2
2(………)
9
………………..
………………..
………………..
21
หน:วยกิต

6(270)

6

*นิสิตสามารถเลือกเรีย นรายวิชา 0308201 การปฏิ บัติการสอนในต9างประเทศ โดยผ9า นความ
เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค/กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟhงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุป
ความ และนําเสนอดวยการพูดหรือเขียน ศึกษาคนควาความรูจากการอ9านสื่อสิ่งพิมพ/ และสื่ออิเล็กทรอนิกส/
วิเคราะห/ สังเคราะห/ 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
แนวคิดและทฤษฎี ที่เ กี่ยวกับภาษาศาสตร/ สังคมการปนภาษาการสลับภาษา สิ ทธิทางภาษา
พหุภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม การประยุกต/ใชพหุภาษาเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพและสังคมเพื่อสัมพันธภาพในองค/กร และความสัมพันธ/กับผูคน
ในสังคมการสื่อสารพหุภาษาเพื่อความเสมอภาคและความเท9าเทียมในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
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
ฟhง พูด อ9าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ/ต9าง ๆ โดยเนนการฟhง 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 ฝgกอ9านและเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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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
คําศัพท/ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ/ภาษาพม9าเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดย ฝgกการ
ฟhงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม9า
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
คําศัพท/ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ/ภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝgก
การฟhง 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
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท/ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ/ภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดย ฝgกฟhงและ
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 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ•น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท/ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ/ภาษาญี่ปุdนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝgกฟhงและพูด
ในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุdน
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
คําศัพท/ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ/ภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝgกการฟhง
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
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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
ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ โลกทัศน/
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
ความรู พื้ น ฐานและดั ช นี ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บ คุ ณภาพชี วิ ต ดานร9 า งกาย จิ ตใจ เศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส9งผลต9อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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
ปh ญ หา ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดลอม นิ เ วศวิ ท ยา และ
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกต/ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลย
ภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพื่อการแกปhญหา
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
ภูมิรัฐศาสตร/ ชาติพันธุ/สัมพันธ/ ความเป\นมา อัตลักษณ/ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ/กับโลกภายนอก สถานการณ/
ปhจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน
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
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3(3-0-6)

หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life Development
วิเคราะห/หลักปรัชญาและศาสนาต9าง ๆ เพื่อเป\นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม ดวย
การเรียนรูเขาใจมีความคิดเป\นเหตุเป\นผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑ/ตัดสินทางจริยธรรม คําสอน
สําคัญทางศาสนา มนุษย/กับโลก มนุษย/กับมนุษย/และคุณค9าต9าง ๆ ในชีวิตมนุษย/
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
0000165 ชมศิลป‚ ดูหนัง ฟxงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สรางเสริมรสนิยมในการเขาถึงงานทัศนศิลป„ ดนตรี และภาพยนตร/อย9างรูเท9าทัน ตระหนักใน
คุณค9า สามารถวิเคราะห/ วิจารณ/ในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ
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
และบรรจุภัณฑ/สําหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการคุมครอง
ผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑ/อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปhจจุบัน
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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
0000168 การอ:านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝgกอ9านจากบทความ บทประพันธ/ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ/และสื่ออิเล็กทรอนิกส/
ต9า ง ๆ ตามความสนใจ แลวนํา เสนอขอสรุปใจความสํ า คัญ จากสิ่ งที่อ9าน และนํ าความรูมาประยุ กต/ 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 ความสัมพันธ/ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการ
เล9นกีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ฝgกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป\นผูมีสุขภาพดีและบุคลิกที่
ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเล9น ผูดู นําไปประยุกต/ใชกับกติกา
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
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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
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู9ร9วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย9างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต ทักษะภาวะผูนํา
ความคิดเชิงสรางสรรค/ ความเป\นผูประกอบการ การประยุกต/และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก กรณีศึกษา
เศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษ/เชิงบวก
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 ประวัติศาสตร/ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความ
เชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล9นพื้นบาน ภูมิปhญญาทองถิ่น สิ่งสรางสรรค/ในภาคใต และความสัมพันธ/ทาง
วัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ/คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัย
ภูมิปhญญาชุมชน 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 ง คม และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน การ
ประยุกต/ใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงที่ สอดคลองกับบริบทจําเพาะของแต9ละชุมชนที่นํ าไปสู9การ
พัฒนาแบบยั่งยืน
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มคอ.2 ปริญญาตรี
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
0000264 เศรษฐศาสตร)และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร/ในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการความ
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
ความสัมพันธ/ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 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
บูร ณาการแนวความคิ ด สรางสรรค/ กับ การเพิ่ มมูล ค9 า และคุ ณค9 าโดยเป\ นพื้ น ฐานการคิ ด ที่ จ ะ
สามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค/
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can bring
about creative businesses
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0000267

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(2-0-4)

ทัศนศิลป‚และสังคีตวิจักษ)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค9าของทัศนศิลป„กับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน/เพื่อการ
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
0000268 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต9อดีตจนถึงปhจจุบัน กระบวนการนโยบายและการ
วางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค/กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน ปhญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ 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
แนวคิดหลักการและองค/ความรูเกี่ยวกับความเป\นพลเมือง สิทธิและหนาที่ของพลเมือง ภาวะ
ผูนํา เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู เพื่อความเป\น พลเมือง การมี ส9วนร9ว มในกิจกรรมการปกครองอย9า 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
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หมวดวิชาเฉพาะด,าน วิชาชีพครู
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการรูรอบงานครูในสถานศึกษาเป\นเวลา 4 สัปดาห/ วิเคราะห/ความรู ทฤษฎี แสวงหา
ความรู และจัดการความรูเกี่ยวกับงานครูที่สะทอนความรูรอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะในการ
ใชภาษาและการสื่อสารระหว9างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ การทํางานเป\นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับ
ผูปกครองและชุมชนอย9างสรางสรรค/ การใชเทคโนโลยีเป\นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน มี
ความเชื่อ ค9านิยมที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ประพฤติตนเป\นแบบอย9างที่ดี สรุปและ
เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
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
ใหเหตุผลและแกไขปhญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป\นครู เป\น
ผูนําการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต9างทางสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต/ใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในการจัด การศึ กษา ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเป\ นพลเมืองและการ
ส9งเสริมความเป\นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝdเรียนรู
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
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3(2-2-5)

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมการใชภาษา ภาษาเพื่อการ
สื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการเรียนรูการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย9างเท9าทันการ
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
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
2(90)
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป\นผูช9วยครูในสถานศึกษาเป\นเวลา 4 สัปดาห/ ช9วยปฏิบัติงานสอนและงานในหนาที่
ครู ดูแลช9วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป\นรายบุคคลและยอมรับความ
แตกต9างของผูเรียน ร9วมวิเคราะห/แกปhญหาพัฒนาผูเรียนเป\นรายบุคคลกับเครือข9ายผูปกครองและชุมชน และ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย9างเป\นระบบมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว9างบุคคล
การสรางสั ม พั น ธภาพการจั ด การอารมณ/ ของตนเองและเขาใจอารมณ/ ข องผู อื่ น การทํ า งานเป\ น ที ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/
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 โอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค/กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
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มคอ.2 ปริญญาตรี
2(90)

0308201 การปฏิบัติการสอนในต:างประเทศ
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป\นผูช9วยครูในสถานศึกษาในต9างประเทศเป\นเวลา 4สัปดาห/ ปฏิบัติงานผูช9วยสอน
หรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรมร9วมวิเคราะห/ปhญหาและดูแลช9วยเหลือผูเรียนร9วมกับครูพี่
เลี้ยงเครือข9ายผูปกครองและชุมชน ฝgกการใชทักษะภาษาต9างประเทศเพื่อการสื่อสารระหว9างบุคคล การสราง
สัมพันธภาพการทํางานเป\นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่นในบริบทขามวัฒนธรรมอย9างสรางสรรค/
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผลอย9างเป\นระบบ
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 ภูมิปxญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนทัศน/ของภูมิปhญญาไทยและภูมิปhญญาทองถิ่น วิเคราะห/ความ
เชื่อมโยงระหว9างการศึกษากับ ภูมิปhญญา การใชการศึกษาเพื่ อเป\นแนวทางในการถ9ายทอด และอนุรักษ/
ภู มิ ปh ญ ญา การบู ร ณาการภู มิ ปh ญ ญากั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพึ่ ง ตนเอง ฝg ก ปฏิ บั ติ บู ร ณาการภู มิ ปh 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 ย/ ที่ ส มบู ร ณ/ ธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู การจู ง ใจ และพฤติ ก รรมมนุ ษ ย/
กระบวนการจิตตปhญญาศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในความเป\นมนุษย/ สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค/รวม การปรับตัวสู9สังคมสมัยใหม9เพื่อรู
เขาใจ แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป\นผูใฝdเรียนรูตลอดชีวิต
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มคอ.2 ปริญญาตรี
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; self-adaptation 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
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 การพัฒนาบุคลิกภาพกับการ
สื่อสารตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร/ วัจนกรรมความสุภาพ การวิเคราะห/บทสนทนา โครงสรางบทสนทนา
มารยาทสังคม การแต9งหนาและเครื่องแต9งกายมารยาทในการสื่อสารสังคม การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
องค/กร 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 กการ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการสั ง คมไทยพื้ น ฐาน ความสั ม พั น ธ/ และ
ผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน/ อันมีผลต9อวัฒนธรรมและสังคมไทยที่ตองปรับตัวต9อการเปลี่ยนแปลง ให
ทั น ต9 อ กระแสโลกยุ ค ปh จ จุ บั น ทั้ ง ดานวั ฒ นธรรม สั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งการปกครอง
แนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงอยู9อย9างมีจิตสํานึกแห9งความเป\นไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
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มคอ.2 ปริญญาตรี
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
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 คราะห/ ห ลั ก สู ต ร
การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช
การประเมิ น และปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รเพื่ อพั ฒ นาผู เรี ย น และฝg กจั ด ทํ า หลั กสู ต รสถานศึ กษาตามหลั กสู ต ร
แกนกลาง แนวคิด ทฤษฏี การจัดการเรียนรู องค/ประกอบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เป\นสําคัญ การจัดการเรียนรูเชิงรุก การบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค/ความรู
เกี่ยวกับชุมชน เพื่อจัดการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
และฝgกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
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
ผูใฝdเรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป\นบุคคลแห9งการเรียนรูตลอดชีวิต
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มคอ.2 ปริญญาตรี
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
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะชีวิตและปhญหาเรื่องเพศใน
ปhจจุบัน กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ/ จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาวัยรุ9น การคุมกําเนิด
โรคติดต9อทางเพศสัมพันธุ/ อนามัยเจริญพันธุ/ วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ 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 การส9งเสริมสุขภาพองค/รวมในสถานศึกษา ฝgกปฏิบัติการจัดบริการ สุขภาพ
การบริหารจัดการกิจกรรมส9งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา และการสรางความสัมพันธ/ระหว9างสถานศึกษากับ
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 ความสัมพันธ/ของสุขภาพ การออกกําลังกายและนันทนาการ การ
สรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย ฝgกปฏิบัติการออกกําลังกายและ
นันทนาการตามความสนใจ เพื่อประยุกต/ใชในสังคม
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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มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม9 การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและ
การจัดการเรียนรู การประยุกต/หลักการประเมินมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดและหลักการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา กฎหมายและแนวปฏิ บั ติ ที่เกี่ 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
ภาษาไทยกับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร/การศึกษา ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธี
การสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ การพัฒนากลไกการรูหนังสือ การเสริมทักษะการรูหนังสือ กรณีศึกษา
การรูหนังสือกับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร9องทางการใชภาษา ผูเรียนกลุ9มชาติพันธุ/ ผูเรียน
ที่ขาดโอกาสและอยู9ในพื้นที่ห9างไกล การออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางการรูหนังสือใน
บริบทโรงเรียนและชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท9าเทียม ขจัดปhญหาความเหลื่อมล้ําทางการ
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
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มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)

0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‚สําหรับครู
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิด ความสําคัญ ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป„ใน
สถานศึกษา การจั ดการเรียนรูดานศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิ ลป„ เพื่ อพัฒ นาศักยภาพ ความสามารถพิ เศษของ
นักเรียน กรณีศึกษาการปฏิบัติงานครูในกลุ9มสาระวิชาเฉพาะดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป„ ในสถานศึกษา
บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต9างหลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ฝgกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู
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
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค/ รูปแบบงานของศิลป`นที่มี
ความคิดสรางสรรค/ แปลกใหม9 การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน และฝgกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค/
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
การวิเคราะห/คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปhจจุบัน ปhจจัยที่มีผลกระทบต9อ
สุขภาพองค/รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค/รวม ออกแบบกิจกรรม และ
สรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปhญญา เพื่อส9งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
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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มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0308270 การพัฒนาการเรียนรู,ของนักเรียนในวิทยาศาสตร)ระดับโรงเรียน
Development of Students’ Science Learning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร/ และการคิดวิทยาศาสตร/ของนักเรียน
ประเภทของความเขาใจวิ ท ยาศาสตร/ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการ เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร/
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร/ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร/
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 ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร/และการคิดคณิตศาสตร/ของนักเรียน
ประเภทของความเขาใจคณิ ต ศาสตร/ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร/
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร/ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร/
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 องค/การ หน9วยงานและชุมชนในการคุมครองสิทธิเด็ก
ปฐมวัย และฝgกวิเคราะห/กรณีตัวอย9าง
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
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป\นเวลา 4 สัปดาห/ ปฏิบัติงานสอนโดยนําความรูมาใชวางแผน
ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปhญหาหรือ
พั ฒ นาผู เรี ย น ใชภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารอย9 า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ ง านและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร9 ว มกั บ
ผูปกครองและชุมชนอย9างสรางสรรค/จัดการเรียนรูในสถานการณ/จริงอย9างนอย 2 ระดับ หรือ 2 ระดับชั้นและ
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
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 เ คราะห/ กรณี ศึ กษาชุ มชนการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ในต9 า งประเทศ บทบาทครู กั บ การจั ด
การศึกษาและการเรียนรูดวยตัวเอง เพื่อเสริมสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตในต9างประเทศ ปฏิบัติการศึกษา
ชุมชนการเรียนรูที่สนใจ ฝgกประสบการณ/วิชาชีพครูเพื่อสรางความสัมพันธ/และความร9วมมือกับชุมชน บูรณา
การความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนาผูเรียนและสังคม การศึกษาชุมชนบนฐานวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ/วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตในต9างประเทศ รายงานผลสะทอนประสบการณ/วิชาชีพครู
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,
Ways of Teachers on the Professional Learning Community
วิถีครูผูสรางเครือข9ายความร9วมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาผูเรียน มีทักษะการ
เป\นนักปฏิบัติผูสะทอนคิดเรียนรูกันและกันกับเพื่อนครู สังคมชุมชน สามารถจัดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใช
ชีวิตร9วมกับคนอื่นๆและสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูใหกับผูเรียนเป\นครูผูนําในการสรางนวัตกรรมการจัด
การศึกษาร9วมกับผูปกครองสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําทฤษฏีไปปฏิบัติจริง สนับสนุนการสราง
ชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับสังคมชุมชนและความแตกต9า งทางวัฒนธรรม มีส9วนร9วมในการปฏิรูปชั้นเรียนและ
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 กระบวนทัศน/สังคมแห9งการเรียนรู นโยบายส9งเสริมการพัฒนา
สังคมแห9งการเรียนรู ความสําคัญของสังคมแห9งการเรียนรู กระบวนการพัฒนามนุษย/แบบองค/รวมโดยผสาน
การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝgกปฏิบัติเพื่อสรางสังคมแห9งการ
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 กลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครู นั ก ปฏิ รู ป การศึ ก ษา การสรางสรรค/
อัตลักษณ/ครูผูใฝdเรียนรูตลอดชีวิต ผูมีความคิดริเริ่ม ผูสรางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่สามารถทํางาน
ร9วมกับคนอื่น การประยุกต/จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู9การสอนและส9งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมีส9วนร9วม
ในการสรางสรรค/นวัตกรรมครูกลาสอนผ9านการอภิปราย การตั้งคําถาม การเรียนรูเป\นกลุ9ม การเรียนรูจาก
ปhญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห/ และฝgกปฏิบัติโดยเคารพสิทธิทางปhญญา
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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 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร/พระราชาในประวัติศาสตร/กับการพัฒนาชาติไทย
ศาสตร/พระราชาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) การ
นําแนวพระราชดําริ พระราชปณิธานมาประยุกต/ใชในการพัฒนาการศึกษารวมทั้งสังคมอย9างยั่งยืนในบริบทที่
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
ประวัติศาสตร/ในประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา
ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต9ล ะยุ คสมัย ตลอดจนแนวการพั ฒนาบนวิ ถีชี วิต ของตนเองที่เ กี่ย วของกั 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
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร/ กลสัทศาสตร/ การเกิดเสียง ระบบสัญลักษณ/สากล
เนนหนาที่สัญลักษณ/ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน9งและลักษณะของการเปล9ง
หน9วยเสียงภาษาไทย สัทลักษณ/ในการถ9ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการออก
เสียงตามลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป\นปhญหาสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษามลายูเป\น
ภาษาแม9ตามแนวทางสัทศาสตร/ ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว9า การนําหลักสัทศาสตร/ปฏิบัติไปประยุกต/ใช
เพื่อพัฒนาสามัตถิยะทางภาษาและประยุกต/ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
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
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร/ วัจนปฏิบัติศาสตร/ในบริบทภาษาและวัฒนธรรม
ความสํ า คั ญ ของบริ บ ทต9 อ การติ ด ต9 อ สื่ อ สาร วั จ นกรรม โครงสรางบทสนทนา การวิ เ คราะห/ บ ทสนทนา
ความสั ม พั น ธ/ ร ะหว9 า งความหมายและวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร/ ความสั ม พั น ธ/ ร ะหว9 า งวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร/ กั บ
โครงสรางสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร/ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ/ภาพในบริบทที่
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
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํ า คั ญ บริ บ ทการใชภาษาอั ง กฤษในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมเพื่ อ สราง
ความสัมพันธ/ในชุมชน ในการยอมรับความแตกต9างทางวัฒนธรรม รูปแบบกิจกรรมทางภาษา ออกแบบ
กิจกรรมและฝgกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต9างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ/กับ
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 อสิ่งพิมพ/ และสิ่งพิมพ/ อิเ ล็ กทรอนิ กส/ เ พื่อการศึกษา
โปรแกรมสํา เร็จรูป เครื่ องมือ วัสดุการผลิตสื่อสิ่งพิมพ/ หลักการออกแบบการผลิตสื่อสิ่งพิ มพ/และสิ่งพิมพ/
อิเล็กทรอนิกส/สําหรับการศึกษา
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 วิเคราะห/นวัตกรรมที่เป\น
วิธีการและระบบที่ใชในการแกปhญหา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปhญหา
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

- 55 -

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0308330 การสอนเฉพาะสาขา
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห/หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาเฉพาะหลักการจัดการเรียนรูและประเมินผลวิชา
เฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและเทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ
ออกแบบแผนการจัด การเรีย นรู ฝg กปฏิ บัติการสอนวิช าเฉพาะในชั้น เรีย นและ การสรางชุมชนการเรียนรู
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 ประเภทและองค/ประกอบของการคิด ความสําคัญของการคิดสําหรับคนในศตวรรษ
ที่ 21 กระบวนการทางปhญญา ความสัมพันธ/ระหว9างการคิดและปhญญา บทบาทครูในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิด วิเคราะห/ปhญหาการพัฒนาการคิด รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การบูร
ณาการการคิดกับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด การวิเคราะห/สมรรถนะ 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
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู,เรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัย
ทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห/
ปhญหาวิจัยจากปรากฏการณ/ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส9งเสริมทักษะการเรียนรู
และการพัฒนาความเป\นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปhญหา และพัฒนาการเรียนรู การ
วิเคราะห/ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู
การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร9
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มคอ.2 ปริญญาตรี
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
แนวคิด หลักการเกี่ย วกับโครงการและการเขียนโครงการ ทฤษฎีและรูป แบบการประเมิ น
โครงการ วิเคราะห/โครงการและออกแบบประเมินโครงการ เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสราง
เครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห/สรุปผล 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 วิเคราะห/ขอมูลสารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูในชั้นเรียน วิเคราะห/และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
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
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
2(1-2-3)
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม9และภาษาที่สอง แนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาที่สอง
แนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส9งเสริมศักยภาพทางภาษา การนําภาษาศาสตร/การศึกษามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป\น
ภาษาที่สองเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความแตกต9างกันและส9งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การ
ประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง กรณีศึกษาการสอนภาษาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่
สอง การออกแบบและฝgกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู มุ9งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
เพื่ อการจัด การศึ กษาที่ เสมอภาคและเท9 าเทีย ม และขจัด ปhญ หาความเหลื่อมล้ํ าทางการศึ กษาและพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบริบทโรงเรียนและชุมชนเป\นฐาน
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มคอ.2 ปริญญาตรี
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
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร/ กับการศึกษา การประยุกต/ความรูภาษาศาสตร/ภาษาไทยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาและจัดการศึกษาเพื่อการรูหนั งสือ การสอนภาษาไทยในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่
แตกต9างกัน การเชื่อมโยงไทยในฐานะภาษาถิ่น ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ นโยบายภาษาไทยและการ
วางแผนทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาของกลุ9มชาติพันธุ/ในประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทางภาษา
และวั ฒ นธรรม และสิ ทธิ ทางภาษาการออกแบบนวั ต กรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร/
การศึกษาในบริบทโรงเรียนและชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท9าเทียม และขจัดปhญหาความ
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
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช,ชุมชนเปDนฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบและกระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่
เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เทคนิคและวิธีสอนสังคมศึกษากลยุทธ/ในการจัดการเรียนรูสังคม
ศึกษาโดยใชชุมชนเป\นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย9างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห/ การคิดแกปhญหา
และการคิดสรางสรรค/ การออกแบบโครงงานสังคมศึกษาโดยใชแหล9งเรียนรูในชุมชนและการฝgกปฏิบัติ
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
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มคอ.2 ปริญญาตรี
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Social Study Innovation in Elementary and Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูและการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนรู
หลักสูตรขั้นพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการจัดการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุ9มสาระ
การเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดประสบการณ/การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัดการ
เรียนรู การใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
แบบเนนผูเรียนเป\นสําคัญในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
จัด ทํา แผนการจั ดการเรี ย นรู การเลือกใชสื่ อจากแหล9 งเรี ยนรูทางสังคมศึ กษาและการนํา เสนอนวัต กรรม
สรางสรรค/การสอนสังคมศึกษา
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 learnercentered 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
0308362 ชุมชนการเรียนรู,วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Professional Learning Community for Social Study Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษาเชิงบูรณา
การกระบวนการการศึกษาชั้ นเรี ยนสํา หรับ ครูสั งคมศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาวิช าชีพครูสังคมศึ 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
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มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)

0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
Physical Education for Community Development
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึกษาและการพัฒนาชุมชน ประยุกต/ บูรณาการ
กั บ วิ ถี ชุ ม ชนและวั ฒ นธรรม โดยใชกิ จ กรรมทางพลศึ ก ษาเป\ น สื่ อเพื่ อ สรางสั ม พั น ธ/ กั บ ชุ มชน เพื่ อใหเกิ 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
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร/ความรู ในการสอนวิทยาศาสตร/ห ลักการ
ออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร/ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปhญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร/ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร/
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 ศาสตร/ ความรู ในการสอนคณิ ต ศาสตร/ ห ลั กการ
ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร/ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปhญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร/ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร/
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
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มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)

0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
Provision of Early Childhood Home School Education
หลักการ ทฤษฎี แนวทางการจั ดหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวั ยโดยครอบครัว คุ ณลั กษณะของ
ครอบครัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย วิเคราะห/ จุดเด9น จุดดอย สภาพปhญหาและแนวทางแกไข
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
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิบั ติงานในหนาที่ครู ในสถานศึ กษาเป\ นเวลา 1 ภาคเรีย น (18 สั ปดาห/)ออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนในสถานการณ/จริงโดยบูรณาการศาสตร/การสอน
เนื้อหา เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพภายใตการนิเทศของครูพี่เลี้ยงร9วมกับอาจารย/นิเทศก/ เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีปhญญารูคิดและมีความเป\นนวัตกร ส9งเสริม อนุรักษ/วัฒนธรรมและภูมิปhญญาทองถิ่น ใชวิธีการวัด
และประเมินผลเพื่อเสริมพลังการเรียนรู ประยุกต/ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ดําเนินการวิจัย
สรางสื่อ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครูโดยการสะทอนคิด ถอด
บทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูปกครองและชุมชนอย9างสรางสรรค/ 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
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มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)

0308410 การศึกษาเพื่อการอยู:ร:วมกันอย:างเสมอภาค
Education for Equality Living
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสรางสันติสุขและความมั่นคงในการดํารงชีวิต ที่มาของความขัดแยง
ปhญหาสังคมเสี่ยงภัยที่เชื่อมโยงกับวิกฤติการณ/ทางการศึกษาและสังคม การวิเคราะห/สถานการณ/ความขัดแยง
การปรับเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาดวยการฝgกปฏิบัติจริงเพื่อสรางสังคมแห9งปhญญาและการอยู9ร9วมกันอย9าง
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
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
2(1-2-3)
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห9งความจริง จุดมุ9งหมายและคุณค9า
ของชีวิตมนุษย/ สภาพปhญหาของสังคมไทย การมองความจริงของชีวิตดวยหลักศาสนธรรมในการแกปhญหา
ชีวิต และประยุกต/ใชในชีวิตประจําวัน สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป\นมนุษย/เพื่อการอยู9ร9วมกันอย9าง
สันติสุขและสันติภาพ ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนอ
งานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
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 วิเคราะห/กรณีตัวอย9างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
Constitution, act, royal decree, regulation, rule, announcement, and order
related to education, teachers and educational personnel; analyze cases involving teachers
and educational personnel

- 62 -

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)

0308413 สถานศึกษาสร,างสุข
Happy School
ปฏิ บั ติ ก ารสถานศึ ก ษาสรางสุ ข ผ9 า นกิ จ กรรมสรางสรรค/ การพั ฒ นาองค/ ก าร การจั ด การ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป\นทีม มนุษยสัมพันธ/ 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
ความสําคัญและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ9านและเขียนงานเชิงวิชาการสําหรับครู การฟhง
และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต9าง ๆ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษใน
การพัฒนา และนําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
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
แนวคิ ดทฤษฎีการบู รณาการภาษาอังกฤษกั บสาระวิช าออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและ
ปฏิ บั ติ การจั ด การเรี ย นรู กั บ รายวิ ช าเฉพาะโดยการบู ร ณาการภาษาอั งกฤษกั บ สาระวิ ช าโดยประยุ ก ต/ ใ ช
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 คุณลักษณะพึงประสงค/ใน
การเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษ โครงสรางสาระการเรี ย นรู ตามหลั ก สู ต รสาระการเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษระดั บ
ประถมศึกษา ความรูเชิงบูรณาการดานสาระวิชาและการสอน การประเมินผลการเรียนรู ปฏิบัติการออกแบบ
การจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ
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
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มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
Development of Teaching English Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการสอนภาษาอังกฤษ หลักการใน
การออกแบบกิจกรรมทางภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนที่เนนการ แกปhญหาแนวทางและ กระบวนการในการ
พัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสอนและ
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
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 ที่เ กี่ ย วของกั บการจั ด การศึกษาแบบเรี ยนรวม จิ ต วิ ทยาเด็ กพิ เ ศษ
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
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร/ระดับชั้นประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร/และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค/ในการเรียนรูคณิตศาสตร/ การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
คณิ ต ศาสตร/ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร/ ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝgกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร/และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูคณิตศาสตร/
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
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มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0308432 การจัดการเรียนรู,วิทยาศาสตร)ระดับชั้นประถมศึกษา
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร/ระดับชั้นประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร/และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค/ในการเรียนรูวิทยาศาสตร/ การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
วิ ท ยาศาสตร/ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร/ ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝgกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร/และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูวิทยาศาสตร/
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 การใชวัสดุอุปกรณ/ และ
ขั้นตอนในการสรางสรรค/ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค/ผลงานเบื้องตน จัดกระบวนการเรียนรูงานบาติกสู9
ชุมชน วิ เคราะห/รู ปแบบการสรางสรรค/งานบาติ กจากแหล9 งชุ มชนทองถิ่ นที่ หลากหลาย เพื่ ออนุ รักษ/และ
ประยุกต/ใชในการจัดการเรียนการสอน
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 ทั่ว ไปเกี่ย วกับ การแกะสลั กวัส ดุ ธรรมชาติ วัส ดุ สังเคราะห/ รู ป แบบของงานแกะสลั ก
เครื่องมือและอุปกรณ/ที่ใชในการแกะสลัก ปฏิบัติการแกะสลัก การตกแต9งสีสันบนชิ้นงาน การสรางสรรค/
ผลงาน และพัฒนารูปแบบใหม9 ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค/ความรูสู9การเรียนการสอน
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 นําองค/ความรูทาง
ศิลปะมาประยุกต/ใชในการออกแบบและจัดสถานที่ ฝgกปฏิบัติการจับจีบผาเบื้องตน และการจัดดอกไมขั้น
พื้นฐาน
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มคอ.2 ปริญญาตรี
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
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teachers and Research of Multicultural Education in Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒนธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในสังคมพหุ วัฒนธรรม
จรรยาบรรณครูนักจัดการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม วิเคราะห/กรณีศึกษางานวิจัยพหุวัฒนธรรม ปhญหาและ
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 มาตรฐานและเกณฑ/การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศและระดับสากล ศึกษา
กรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ9งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ/การ
ประกันคุณภาพในระดับการศึกษาต9าง ๆ จัดทํารายงานใหขอเสนอแนะ และนําเสนอผลการประเมิน วิพากษ/
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 ธ/ การกํ า หนดผลลั พ ธ/ ก ารเรี ย นรู
การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ/การเรียนรู การกําหนดเกณฑ/การประเมิน ปฏิบัติการออกแบบการ
วัดประเมินแบบเนนผลลัพธ/ที่สอดคลองกับรายวิชา
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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มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0308443 วิทยาการข,อมูลและการวิเคราะห)เพื่อการศึกษา
Data Science and Analysis for Education
ลักษณะของขอมูลเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการขอมูลของสถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูลทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห/ขอมูลดวยหลักการ
ทางสถิติ นําเสนอและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห/ขอมูลเพื่อการตัดสินใจและใชประโยชน/ทางการศึกษา
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 การประยุกต/ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย เพื่อส9งเสริมศักยภาพทางภาษาไทยของผูเรียนที่มีความแตกต9างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดย
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค/ความรูชุมชนและฝgกปฏิบัติโดย
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 การประยุกต/ใชเทคโนโลยีเพื่อออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส9งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใน
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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มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู,วิชาชีพ
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ การนําศาสตร/อื่นและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต/ใชใน
การจั ดการเรี ย นรูภาษาอั งกฤษ ประเมิน สมรรถนะทางภาษาของผู เรี ย น แนวคิด ความสํ าคั ญ รู ป แบบ
กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ กระบวนการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษ ออกแบบและ
ฝgกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อส9งเสริมการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
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 การนําหลักการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอน
ภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส9งเสริมการใชภาษาอังกฤษในสังคมพหุวัฒนธรรม ประเมิน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ฝgกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนและชุมชน
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
วิชาเอก
0305111 ทฤษฎีการวัด
2(2-0-4)
Theories of Measurement
หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัด การตรวจสอบคุณภาพรายขอ
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และความคลาดเคลื่อนในการวัด คะแนนการแปลความหมายคะแนน การตัด
เกรด และจรรยาบรรณนักวัดผลทางการศึกษา
Principles of educational measurement and theories of measurement; item test
quality; validity of test; reliability of test and error of measurement; interpretation; grading
and ethics of measurement educator
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มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0305211 การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
Development of Cognitive Measurement Instruments
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู วิเคราะห/จุดมุ9งหมายการเรียนรูดานพุทธิพิสัยวางแผนการจัดการ
เรียนรู ออกแบบการวัดและประเมินผลตามกลุ9มสาระการเรียนรูในหลักสูตร ปฏิบัติการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดดานพุทธิพิสัย
Curriculum and learning standards; analysis of learning objectives in terms of
cognitive domain analysis, learning process plans; measurement and evaluation of learning
in the curriculum design, test construction and cognitive test inspection practice
0305212 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
3(2-2-5)
Development of Affective Measurement Instruments
นิยาม ทฤษฎี และวิธีการสรางเครื่องมือวัดจิตพิสัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ปฏิบัติการ
สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนน การนําผลการวัดและประเมินไปใช
Definitions, theories and methods of constructing affective measurement
instruments; inspection of quality of measurement instruments construction; practice
constructing and inspecting quality of measurement; scores interpretation and utility of test
results
0305213 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
3(2-2-5)
Development of Psychomotor Measurement Instruments
ความหมาย แนวคิดและหลักการวัดทักษะพิสัย ออกแบบสถานการณ/หรือชิ้นงานปฏิบัติการ
สรางเครื่องมือวัดทักษะ การกําหนดเกณฑ/ใหคะแนนรูบริค และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปล
ความหมายของคะแนน และการนําผลการวัดและประเมินไปใช
Meanings, concepts and principles of psychomotor measurement, situation or
task design, construction of psychomotor measurement instruments; criteria setting for
rubric scoring and verifying the quality of instruments; score interpretation and usage of
measurement and evaluation result
0305241 สถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Statistics
ความรูเบื้องตนทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติอางอิง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ
ค9าเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะห/ความแปรปรวน การวิเคราะห/ความสัมพันธ/ สถิตินอนพาราเมตริก
ปฏิบัติการประยุกต/ใชสถิติเพื่อการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
Basic knowledge of statistics, descriptive statistics, inferential statistics, statistical
hypothesis testing about population mean, analysis of variance, correlation, nonparametric
statistics; and practice of statistics for research of measurement and evaluation in education

- 69 -

มคอ.2 ปริญญาตรี
0305242 เทคโนโลยีสําหรับการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Technology for Educational Measurement Evaluation and Research
แนวคิด หลักการ และการนําเทคโนโลยีมาใชสําหรับงานวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการ
ศึกษา ปฏิบัติการใชเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร/เพื่อการประมวลผลขอมูลทางการวัดและประเมิน
การวิ เ คราะห/ ข อมู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย การวิ เ คราะห/ คุ ณภาพขอสอบและเครื่ อ งมื อวั ด การตั ด เกรด
การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและการประเมิน การแปลผลและการนําเสนอผลการวิเคราะห/ขอมูล
Operating of computer program for data processing in educational
measurement and evaluation; analysis of statistical data for research, quality of tests and
grading; information development for measurement and evaluation, interpretation and
presentation of data analysis
0305311 การบริหารจัดการและสัมมนางานวัดและประเมินทางการศึกษา
2(1-2-3)
Management and Seminar in Educational Measurement and Evaluation
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารงานการวัดและประเมิน วิเคราะห/ ระบบงานดานการวัด
และประเมินในหน9วยงานทางการศึกษา เชื่อมโยงความสัมพันธ/ระหว9างการวัดและประเมินกับระบบงาน
อื่น ๆ เขียนแผนพัฒนาปรับปรุงงานการวัดและประเมินในหน9วยงาน วิเคราะห/และอภิปรายประเด็นองค/
ความรู ความกาวหนาทางวิชาการดานการวัดและประเมิน แนวทางการพัฒนาองค/ความรู ตลอดจนประเด็น
ปhญหา และการแกปhญหาดานการวัดและประเมินในหน9วยงานในรูปแบบการสัมมนา
Concepts, principles of administration, measurement and evaluation, analysis of
work systems for measurement and evaluation in educational agencies; linking the
relationship between measurement and evaluation with other work systems; writing a plan
for improvement; measuring and evaluating work in departments; analyze and discuss
knowledge issues Academic progress in measurement and evaluation Knowledge
development approach As well as issues and problem solving in measurement and
evaluation in the organization in the form of seminars.
0305312 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิด
2(1-2-3)
Development of Cognitive Measurement Instruments
ความหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค/ คิดแกปhญหา คิดอย9างมี
วิ จ ารณญาณ หลั ก และวิ ธี ก ารวั ด การคิ ด การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด การคิ ด และการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดการคิดที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
Meanings; cognitive theories; processes of creative thinking, problem solving
thinking, and critical thinking; principles and methods of cognitive measurement;
development of cognitive measurement instruments; quality inspection; and practice of
constructing appropriate cognitive measurement instruments for learning management
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มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0305321 การประเมินหลักสูตรและโครงการทางการศึกษา
Evaluation of Curriculum and Educational Project
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน เกณฑ/การประเมินหลักสูตรและโครงการ
ปฏิบัติการวิเคราะห/ใชรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม กําหนดเกณฑ/การประเมิน วางแผนประเมินพรอม
เสนอเคาโครงการประเมิน สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห/ขอมูลและแนวทางสรุปผลการประเมิน
Concepts, principles, theories and models to evaluate; program and project
evaluation criteria; analysis of using a proper evaluation practice, evaluation criteria setting,
evaluation plan, presenting evaluation proposal, constructing evaluation instrument; data
analysis and conclusion evaluation results
0305331 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพการ
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาวิเคราะห/ลักษณะเฉพาะของการวิจัยประเภทต9าง ๆ และกรณีศึกษางานวิจัย
ออกแบบและเสนอเคาโครงการวิจัย สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล และการเลือกใชสถิติ อภิปรายแนว
ทางการวิเคราะห/ขอมูล แนวทางการสรุปและรายงานผลการวิจัย
Basic theoretical concepts about educational research; Quantitative research
regulations; Qualitative research and educational development; analyze the
characteristics of different types of research and case studies of research design and propose
research projects; create data collection tools and selection of statistics; discussion of data
analysis methods; guidelines for summarizing and reporting research results
0305411 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานและคลังข,อสอบ
2(1-2-3)
Development of Standardized Test and Test-item Bank
ระบบคลังขอสอบ การพัฒนาคลังขอสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร/ในการพัฒนาคลังขอสอบ การ
สรางแบบทดสอบมาตรฐาน และการกํา หนดลั กษณะเฉพาะขอสอบ ปฏิบั ติ การสรางและการตรวจสอบ
คุณภาพ การสรางเกณฑ/ปกติ การแปลความหมายคะแนน การเขียนคู9มือและวิธีดําเนินการสอบ และจัดทํา
คลังขอสอบ
Test-item bank system, development of test-item bank, computer program for
development of test-item bank, construction of standardized test, setting specification of
tests; construction and quality inspection; norm development, score interpretation; writing a
test manual and administration and test-item bank construction
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มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)

0305412 การพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน)ปxญญาและความถนัด
Development of Intelligence and Aptitude Measurement
Instruments
นิยาม ทฤษฎี โครงสราง วิธีการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน/ปhญญาและความถนัด การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด ปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดเชาวน/ปhญญาและ
ความถนัด การแปลความหมายคะแนนและการใชประโยชน/
Definitions, theories, structures; construction and development method of
intelligence and aptitude tests; quality inspection of instrumentation, operating
construction and quality inspection of intelligence and aptitude instruments, score
interpretation and usage
0305413 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู,ตลอดชีวิต
Development of Lifelong Learning Skill Measurement
Instruments
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต การวางแผนการวัดทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต ปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลความหมายคะแนนและการใช
ประโยชน/
Principles concepts and theories of lifelong learning; lifelong learning skill
measurement planning; operation and inspection of the instruments; and interpretation of
score and usage
0305421 การประเมินทางการศึกษาและการประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
Educational Evaluation and Quality Assurance
ทฤษฎี หลั กการ แนวคิ ด ทางการประเมิ น ทางการศึ กษา ตั ว บ9 งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ/ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศและระดับสากล ศึกษากรณีการประเมินคุณภาพและปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ9งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ/การประกันคุณภาพในระดับการศึกษาต9าง ๆ จัดทํา
รายงานใหขอเสนอแนะ และนําเสนอผลการประเมิน วิพากษ/และสรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
Theories; principles; concepts for educational evaluation; Indicators; standards 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.
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มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)

0305422 การพัฒนาแฟ„มสะสมงาน
Development of Portfolios
ความหมาย แนวคิ ด ประเภทของแฟi ม สะสมงาน หลั ก การประเมิ น ดวยแฟi ม สะสมงาน
วิเคราะห/จุดมุ9งหมาย การเรียนรูหรือคําอธิบายรายวิชา ปฏิบัติการออกแบบแฟiมสะสมงานกําหนดสารสนเทศ
ที่จะเก็บในแฟiมสะสมงาน สรางเครื่องมือประเมินกําหนดเกณฑ/การใหคะแนน และเกณฑ/การประเมินสรุปผล
การประเมินและการใชประโยชน/
Meanings, concepts, types of portfolios, portfolio principles; analysis of learning
objectives or course description, portfolios design; determination of information in portfolios,
construction of evaluation instruments; determination of scoring criteria and evaluation
criteria; conclusion of evaluation, and utilization
0305423 การประเมินความพร,อมในการเรียนรู,
2(1-2-3)
Learning Readiness Assessment
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู ปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดความ
พรอมในดานต9าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห/ขอมูล การแปลผลและการนําเสนอผลการ
วิเคราะห/ขอมูลเพื่อการพิจารณาความพรอมในการเรียนรู
Principles, concepts, theories about learning readiness; construction of readiness
assessment tools, tools inspection; data analysis; interpretation and presentation of data
analysis result for readiness in learning
0305424 การประเมินบุคลากรและองค)การ
2(1-2-3)
Personnel and Organization Assessment
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการประเมินองค/การและบุคลากร วิเคราะห/ตําแหน9งต9าง ๆ การ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหน9ง ปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน การแปลความหมาย
ของผลการประเมิน และการนําผลการประเมินไปใช
Principles, concept about personnel and organization assessment; analysis of
positions, setting specific attributes of position; construction and inspection of evaluation
instruments quality; interpretation and utilization of result assessment
0305425 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา
2(1-2-3)
Information Development for Educational Quality Assurance
สารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ9งชี้ทางการศึกษา
Information and information system for quality assurance; information
development to assure the quality through educational standards and indicators
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มคอ.2 ปริญญาตรี
3(2-2-5)

0305431 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Action Research
แนวคิด หลักการ รูปแบบ และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การกําหนดปhญหาการวิจัย
การวางแผนออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการมีส9วนร9วมของนักวิจัยและผูมีส9วนไดส9วนเสีย การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะห/ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย วิเคราะห/กรณีศึกษางานวิจัยที่ประยุกต/ใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยนําผลการวิจัยไปใชในการสรางองค/ความรู แกปhญหาการจัดการเรียนรู
และงานวัดและประเมินผลขององค/การหรือสถาบันทางการศึกษาและชุมชน
Philosophy, principles, patterns and methods of action research; problems in
research; planning of action research by participation of researchers and stakeholder; data
collection and data analysis; research report writing; analyze research of case study, apply the
method of action research by applying research results to create knowledge, solve problems,
manage learning and measurement and evaluation of educational organizations or institutions
and communities
0305432 การวิจัยเชิงทดลอง
2(1-2-3)
Experimental Research
หลักการ ประเภทของการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการทดลอง การออกแบบการทดลอง ความ
เที่ ย งตรงของการทดลอง การเลื อ กใชสถิ ติใ หสอดคลองกั บ แบบแผนการทดลอง การวิ เ คราะห/ วิ จ ารณ/
ผลงานวิจัยและการใชผลงานวิจัย ปฏิบัติการวิจัยเชิงทดลองในบริบททางการศึกษา
Principles, types of experimental research, experimental patterns, experimental
design, accuracy of experiment; appropriate statistics in experiment, analysis and review of
research, and usage research result, practice of experimental research in educational context
0305433 การวิจัยเชิงคุณภาพ
2(1-2-3)
Qualitative Research
ปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ การวางแผนการวิจัย การกําหนดกรอบ
ความคิดในการวิจัย หลักการและวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ/เชิงลึก และการสนทนา
กลุ9ม การจดบันทึกขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การวิเคราะห/ และสังเคราะห/ขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัย ฝgกปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และนําเสนอเคาโครงวิจัย
Philosophy, principles, and methodology of qualitative research; research
planning, determination of conceptual framework; principles and method of collecting data
by observing, in-depth interview; group dialoque; data recording; inspection of data accuracy;
data analysis and synthesis; research writing report; practice data collection in the field and
present research proposal

- 74 -

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)

0305434 การวิจัยเชิงผสมผสาน
Mixed Method Research
แนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน ออกแบบวิจัยเชิงผสมผสาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เสนอเคาโครงการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห/ขอมูล สรุปและรายงานผลการวิจัย
Meaning, attributes, and mixed methodology; mixed methodology design to
improve education quality, presenting research proposal, data collection, data analysis,
research conclusion and report

มคอ.2 ปริญญาตรี
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3.2 ชื่อสกุล ตําแหน:ง และคุณวุฒิของอาจารย)
3.2.1 อาจารย)ประจําหลักสูตร

1

นางเรวดี กระโหมวงศ/

ตําแหน:ง
ทางวิชาการ
ผูช9วยศาสตราจารย/

2

นางณัชชา มหปุญญานนท/

ผูช9วยศาสตราจารย/

3

นางสาวธนิยา เยาดํา

อาจารย/

4

นายเมธี ดิสวัสดิ์

อาจารย/

5

นางวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

อาจารย/

6

นางสุธาสินี บุญญาพิทักษ/

อาจารย/

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
ค.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร/)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
กศ.ด.
กศ.ม.
บธ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
ศษ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ป

การทดสอบและวัดผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร/
การทดสอบและวัดผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การประถมศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิจัยการศึกษา
ประถมศึกษา

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูสุรินทร/
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร/

2539
2530
2525
2548
2541
2535
2561
2552
2549

วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
การเงินและการธนาคาร
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การบริหารการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การวัดผลการศึกษา

ม.นเรศวร
ม.ทักษิณ
ม.รามคําแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.เกษตรศาสตร/
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2553
2546
2541
2555
2547
2543
2545
2536
2532

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 76 -

7

นายชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม

ตําแหน:ง
ทางวิชาการ
อาจารย/

8

นางสาวเสาวรส ยิ่งวรรณะ

อาจารย/

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว
การแนะแนว
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
สถิติเพื่อการศึกษา
การสอนคณิตศาสตร/

สถาบัน
ม.นเรศวร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย

ป
2547
2530
2526
2555
2546
2544
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มคอ.2 ปริญญาตรี

3.2.2 อาจารย)พิเศษ
เป\ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง โดยเชิ ญ มาเป\ น ครั้ ง คราวและเป\ น ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว9าดวย หลักเกณฑ/และวิธีการแต9งตั้งอาจารย/พิเศษพ.ศ. 2551 ลงวันที่1 สิงหาคม
พ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 10.1.3 อาจารย/ผูสอน
วรรคที่ 2 “ในกรณีของอาจารย/พิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแต9ทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญา
ตรีหรือเทียบเท9า และมีประสบการณ/การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไม9นอยกว9า 6 ป> ทั้งนี้ อาจารย/
พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม9เกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย/ประจําเป\นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น”
4. องค)ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ)ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู,ของประสบการณ)ภาคสนาม มีดังนี้
4.1.1 แสดงสมรรถนะในการวิ เ คราะห/ ง านครู การแสวงหาความรู และการจั ด การความรู ใน
สถานการณ/ ป ฏิ บั ติ ป ระสบการณ/ วิ ช าชี พ ครู ร9 ว มกั บ การเรี ย นรู ขอบข9 า ยงานวั ด และประเมิ น ผล ดวยการ
สังเกตการณ/การบริหารงานวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
4.1.2 แสดงสมรรถนะการเป\ น ผู ช9 ว ยครู ใ นสถานศึ ก ษา ร9 ว มแกปh ญ หาและพั ฒ นาผู เรี ย นใน
สถานการณ/ปฏิบัติประสบการณ/วิชาชีพครู และงานดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
4.1.3 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอนในกลุ9มสาระที่สอดคลองหรือสัมพันธ/กับแผนการเรียน
วิชาโทใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูในสถานการณ/ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาร9วมกับการทดลองฝgกปฏิบัติงานดานวัดและประเมินผล
การศึกษาครอบคลุ มงาน 5 ดาน คือ งานวั ดและประเมิ น ผลในสถานศึ กษา งานทะเบีย น/วัด ผล งานวิ จั ย
งานประเมินโครงการ และงานประกันคุณภาพ
4.1.4 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน และปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินทางการศึกษา
ของสถานศึกษา ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานการณ/ปฏิบัติงานสอน งานดานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา
4.1.5 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ครู สรางนวัตกรรมวิจัยพัฒนาผูเรียนและเผยแพร9
แนวทางดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูประสบการณ/ภาคสนาม เป\นไปตามสมรรถนะที่กําหนดตาม
เกณฑ/มาตรฐานวิชาชีพครู และปฏิบัติงานดานวัดและประเมินผลการศึกษาครอบคลุมงาน 5 ดาน คือ งานวัด
และประเมินผลในสถานศึกษา งานทะเบียน งานวิจัย งานประเมินโครงการ และงานประกันคุณภาพภายใต
การนิเทศของอาจารย/นิเทศก/ ครูพี่เลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา โดยการกํากับดูแลของหน9วยฝgกสอนฝgกงาน
คณะศึกษาศาสตร/ ประกอบดวยการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา (professional practice) ต9อเนื่องตลอด 4
ชั้นป>ที่ศึกษา รวมเวลา 30 สัปดาห/ จํานวน 12 หน9วยกิต แบ9งเป\น 4 วิชา ตามระดับสมรรถนะการเรียนรูที่
คาดหวัง คือ
ชั้นปที่ 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะใหรูรอบงานครูเป\นเวลา 4 สัปดาห/ ไดแก9 รายวิชา
0308100การปฏิ บัติการสอนในสถานศึ กษา 1 (จํ านวน 2 หน9วยกิ ต 90 ชั่วโมง) ร9วมกับการศึกษาขอบข9า ย
งานวัดและประเมินผล โดยการสังเกตการณ/การบริหารงานวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
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ชั้นปที่ 2 ปฏิบัติการสอนเป\นผูช9วยครูในสถานศึกษา เป\นเวลา 4 สัปดาห/ ไดแก9 รายวิชา0308200
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (จํานวน 2 หน9วยกิต 90 ชั่วโมง) ในกลุ9มสาระที่สอดคลองหรือสัมพันธ/กับ
แผนการเรียนวิชาโท และทดลองฝgกเป\นผูช9วยครูปฏิบัติงานในฝdายทะเบียน-วัดผล ในสถานศึกษา
ชั้นปที่ 3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะจัดการเรียนรูในสถานการณ/จริงเป\นเวลา 4 สัปดาห/
โดยนําความรูวิชาโทมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปhญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ไดแก9 รายวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (จํานวน 2 หน9วยกิต 90 ชั่วโมง) ร9วมกับ
การฝg กปฏิ บั ติ งานดานวั ด และประเมิ น ผลการศึ กษาครอบคลุ ม งาน 5 ดาน คื อ งานวั ด และประเมิ น ผลใน
สถานศึกษา งานทะเบียน งานวิจัย งานประเมินโครงการ และงานประกันคุณภาพ
ชั้ น ป ที่ 4 ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ลั ก ษณะปฏิ บั ติ ง านหนาที่ ค รู เ ป\ น เวลา 1 ภาคเรี ย น
(18 สัปดาห/) โดยนิสิตตองปฏิบัติการสอนวิชาโท ที่สอดคลองกับกลุ9มสาระการเรียนรู และปฏิบัติงานอื่นๆใน
วิชาชีพครู ทั้งนี้ใหเป\นไปตามเกณฑ/มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด เนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู การบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู การใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคการสอนไดเหมาะสม ใชการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนและการเผยแพร9 มีแหล9งเรียนรู และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป\นสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอย9างมีคุณภาพ ทันสมัย ไดแก9 รายวิชา 0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4 (จํานวน 6หน9วยกิต 720 ชั่วโมง) ร9วมกับการปฏิบัติงานดานวัดและประเมินผลการศึกษาครอบคลุมงาน 5
ดาน คือ งานวัดและประเมินผลในสถานศึกษา งานทะเบียน งานวิจัย งานประเมินโครงการ และงานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา
4.2 ช:วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นป>ที่ 1- 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษากําหนดใหปฎิบัติการสอนก9อนเป`ดภาคเรียนที่
2 เป\นเวลา 1 สัปดาห/และวันพุธของแต9ละสัปดาห/ต9อเนื่อง 15 สัปดาห/ ตลอด 4 ป> รวมระยะเวลาเท9ากับ 1 ป>
และมีการปฏิ บัติงานครูน อกเหนือจากการสอน ทั้ งนี้ เป\น ไปตามเกณฑ/ มาตรฐานวิ ชาชี พภายใตการบริ หาร
จัดการของหน9วยฝgกสอนฝgกงานคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ข,อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย:อ
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาเฉพาะ 1 เรื่อง
หัวขอวิจัยในชั้นเรียนขึ้นอยู9กับบริบทสภาพจริง ออกแบบและปฏิบัติการวิจัยในงานวัดผลและประเมินผลทาง
การศึกษาเป\นรายบุคคลและ รายกลุ9มโดยใชระเบียบวิธีวิจัยที่แตกต9างกันทั้งนี้จะตองใหเสร็จสิ้นก9อนสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งโครงการ หรือ งานวิจัย เป\นการวิจัยพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมิน หรือการทําวิจัยใน
งานดานการวัดและประเมินผล และการทําวิจัยสถาบัน ตลอดจนการวิจัยปฏิบัติการเพื่อแกปhญหาหรือพัฒนา
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งานวัดผลและทะเบียน การวิจัยพัฒนาการเรียนรูในสถานศึกษาหรือหน9วยงานที่นิสิตฝgกประสบการณ/วิชาชีพ
ตามขอกําหนดของสาขาวิชาและดุลยพินิจของอาจารย/ประจําหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู,
5.2.1 มีความรูและทักษะการปฏิบัติการวิชาชีพทางการวัดและประเมินทางการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน และทักษะกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ทักษะการประเมินโครงการและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
5.2.2 สามารถบูรณาการศาสตร/ ทางการวัด และประเมินผลและการวิจั ยไปใชในการพัฒ นาตน
พัฒนางานและแกปhญหาในหน9วยงานหรือองค/กรทางการศึกษาไดอย9างมีเหตุผลและเกิดประสิทธิภาพ
5.2.3 มีคุณลักษณะเป\นครูนักวิจัยและนักวัดผลประเมินผล
5.2.4 มีมนุษยสัมพันธ/มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามารถทํางานร9วมกับผูอื่นไดเป\นอย9างดี
5.2.5 มีระเบียบวินัย ตรงเวลามีความรับผิดชอบ และเขาใจวัฒนธรรมขององค/กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานศึกษาหรือองค/กรวิชาชีพ
5.3 ช:วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นป>ที่4
5.4 จํานวนหน:วยกิต
เป\นส9วนหนึ่งในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5 การเตรียมการ
มีการสรางเครื อข9 า ยความร9 วมมือกั บโรงเรี ยนร9 วมพั ฒนาวิช าชี พครู ในลั กษณะ MOU มี การจั ด
ปฐมนิเทศก9อน ระหว9าง และหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการจัดใหอาจารย/นิเทศทั้งวิชาชีพครู
อาจารย/ประจําหลักสูตรสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา อาจารย/ประจําหลักสูตรวิชาโทยาศาสตร/
และคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/และคณะศิลปกรรมศาสตร/ รวมถึงจัดระบบอาจารย/พี่เลี้ยง อาจารย/
นิเทศก/วิชาชีพครู วิชาเอกและผูบริหาร ครูพี่เลี้ยง เป\นผูใหคําปรึกษาแนะนําช9วยเหลือตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินในสถานศึกษา จนกระทั่งจบกระบวนการทําวิจัยในชั้น
เรียนภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของหน9วยฝgกสอนฝgกงาน คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยในชั้นเรียน และประเมินผลจากผลสําเร็จของ
งานวิจัย แฟiมสะสมผลงานการปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินทางการศึกษา โดยอาจารย/นิเทศก/วิชาชีพครู
อาจารย/นิเทศสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย และการสะทอนคิดของนิสิต
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู, กลยุทธ)การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ (ELO)
กลยุทธ)หรือกิจกรรมของนิสิต
1. เป\นครูนักพัฒนาที่มีจิต
1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกรณีศึกษา (Case study)
วิญญาณความเป\นครู และ เพื่อใหเขาใจ เรียนรู และซึมซับ การประพฤติตนเป\นแบบอย9าง
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ที่ดีทางดานคุณธรรมและ จริยธรรมสามารถส9งเสริมและ
วิชาชีพ ที่มีทักษะการพัฒนา ประยุกต/ไปสู9การปฏิบัติได
ผูเรียน ตนเอง และชุมชน
1.2 การกําหนดสถานการณ/ทางจริยธรรมและร9วมวิพากษ/โดย
ใชหลักการทางดานคุณธรรม และจริยธรรมและหาแนวทาง ใน
การแกไขปhญหาทางดาน คุณธรรมและจริยธรรมได
1.3 ส9งเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนชุมชนเป\นฐาน
(Community - based Learning)
1.4 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนโครงการหรือกิจกรรม
(Project based learning)เพื่อส9งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรูแบบรับใชสังคมกิจกรรมสัมพันธ/ชุมชน และการมุ9งเนน
ปhญหาเป\นหลัก(Problem-based Learning)
1.5 การออกแบบกิจกรรมเพื่อ เสริมสรางทักษะความเป\น
พลเมือง
1.6 การสะทอนคิดเกี่ยวกับ Rolemodeling ของครูที่มี
จรรยาบรรณและจิตวิญญาณ ความเป\นครู
1.7 Journal writing, presentation, and reflection
เกี่ยวกับครูนักพัฒนา
1.8 จัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน โดย
เนน Phenomenon- based learning รวมถึงการใช
project-based learning เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการ เป\นนัก
นวัตกรรมและมีความคิดสรางสรรค/
1.9 การสะทอนคิดเกี่ยวกับรูปแบบในการพัฒนาตนเอง และ
การเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงต9าง ๆ
1.10 การเรียนรูและพัฒนาตนเอง ผ9าน School-based
learningโดยเรียนรูผ9านมุมมองและ ประสบการณ/ของนัก
ปฏิบัติ และประสบการณ/จากครูผูสอน โดยตรงในสถานศึกษา

รายวิชา
- รายวิชาชีพครูบังคับ
ทุกวิชา เนื่องจาก
เป\นอัตลักษณ/นิสิตครู
คณะศึกษาศาสตร/
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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คุณลักษณะพิเศษ (ELO)
2. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
ดวยความรับผิดชอบต9อ
สังคมที่มีจิตสาธารณะ และ
ต9อตานการทุจริตคอรัปชั่น
โดยตระหนักในสิทธิและ
หนาที่ความเป\นพลเมืองที่
เขมแข็ง

กลยุทธ)หรือกิจกรรมของนิสิต
2.1 Active learning
2.2 Work/School-integrated learning
2.3 Project-based learning
2.4 Problem-based learning
2.5 Inquiry-based learning
2.6 Research-based learning
2.7 Phenomenon-based learning
2.8 Cooperative learning
2.9 Blended - based learning

3. บูรณาการวิชาชีพครู
เนื้อหาวิธีการสอนในวิชา
เฉพาะ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู

3.1 ศึกษา คนควาและอภิปราย
3.2 สถาบันผลิตครูและสถานศึกษาร9วมกันจัดประสบการณ/ให
นิสิตไดศึกษาและสังเกตผูเรียน ครู ผูบริหาร หองเรียน สถานที่
บริบทและสภาพแวดลอม ที่เกี่ยวของกับงานครูในสถานศึกษา
โดยมีอาจารย/นิเทศก/ ครูพี่เลี้ยงและนิสิตฝgกสอนร9วมมือกัน
ออกแบบประสบการณ/อย9างหลากหลาย และช9วยกันนิเทศและ
สอนงานนิสิตอย9างต9อเนื่องมีการอภิปรายร9วมกันเพื่อวาง
แนวทางในการแกปhญหาและพัฒนาประสบการณ/วิชาชีพใหแก9
ผูเรียน (Work Integrated Learning)
3.3 นิสิตถอดบทเรียน เขียนประสบการณ/การฝgกปฏิบัติงาน
ของตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นและ-บันทึกสรุปโดย
เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเขียนรายงาน( Crystal Based
Learning)
3.4 การสัมมนาทางการศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
เลือก (พื้นฐาน
วิชาชีพ) คือรายวิชา
- การศึกษาเพื่อสราง
ความเป\นพลเมือง
- วิถีดิจิทัลกับการ
เรียนรู
- พหุภาษาเพื่อการ
เรียนรูและรายวิชาชีพ
ครูบังคับ คือ
- ครูนักพัฒนา
- วิถีครูบนฐานชุมชน
การเรียนรู
รายวิชาเอก
รายวิชาโท
- กลุ9มวิชาบูรณาการ
การเรียนรู
- รายวิชาชีพครูบังคับ
คือรายวิชา
-การสอนเฉพาะสาขา
- ภาษาและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับครู
- หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการ
เรียนรู
-จิตวิทยาสําหรับครู
เพื่อพัฒนาผูเรียน
- รายวิชาปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1,
2, 3 และ 4
- รายวิชาเอก
- รายวิชาโท
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คุณลักษณะพิเศษ (ELO)
4. เป\นครูผูนําทางปhญญา
(Innovative Teacher)ที่มี
ความรอบรู ทันสมัย ทันต9อ
การเปลี่ยนแปลงสรางแรง
บันดาลใจใหผูเรียนใฝdเรียนรู
และพัฒนางานร9วมกับผูอื่น
อย9างสรางสรรค/

กลยุทธ)หรือกิจกรรมของนิสิต
4.1 สถาบันผลิตครูและสถานศึกษาร9วมกันจัดประสบการณ/ให
นิสิตได พัฒนาหลักสูตรและ ออกแบบการจัดการเรียนรูและ
การวัด ประเมินผลอย9างหลากหลาย โดยมีอาจารย/นิเทศก/และ
อาจารย/พี่เลี้ยงช9วยกันนิเทศนิสิตอย9างต9อเนื่องมีการอภิปราย
ร9วมกันเพื่อวางแนวทางในการแกปhญหาและพัฒนา
ประสบการณ/วิชาชีพใหแก9ผูเรียน (Work Based
Learningand active learning)
4.2 การจัดการและสังเคราะห/ขอมูลความรู เขียนประสบการณ/
ฝgกปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและเขียนรายงาน
(Crystal Based Learning)

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชา
- กลุ9มวิชาบูรณาการ
การเรียนรู
- รายวิชาชีพครูบังคับ
คือรายวิชา
- การวัด ประเมิน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ภาษาและเทคโนโลยี
ดิจิทัลสําหรับครู
- การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน
- หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการ
เรียนรู
- ครูนักพัฒนา
- วิถีครูบนฐานชุมชน
การเรียนรู
- ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1, 2, 3
และ 4รายวิชาเอก
รายวิชาโท

- 83 2. การพัฒนาผลการเรียนรู,ในแต:ละด,าน
ผลการเรียนรู,
1. ด,านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDน
ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูวัดและ
ประเมินทางการศึกษา เปDนครูนักพัฒนาที่มีทักษะการ
พัฒนาผู,เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 เอาใจใส9 ยอมรับความแตกต9างระหว9างบุคคล
สรางความเท9าเทียม ความเสมอภาคในการเรียนรูของ
ผูเรียน และสรางคุณค9าจากความแตกต9างระหว9างบุคคล
ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม
1.2 ประพฤติตนอยู9ในศีลธรรมอันดี เป\นที่ยอมรับและ
นับถือโดยบุคคล ชุมชนและสังคม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูวัดและประเมินทางการศึกษา
ดวยจิตวิญญาณความเป\นครู รัก ศรัทธา และภูมิใจใน
วิชาชีพครู สะทอนอัตลักษณ/ครูนักพัฒนาที่มีทักษะการ
พัฒนาผูเรียน ตนเอง และชุมชน

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

1. การใชกรณีศึกษาใหนิสิตสะทอนความคิดดวยกิจกรรม
การเรียนรูเป\นรายบุคคล และรายกลุ9ม
2. การเรียนรูจากตนแบบ ไดแก9 บุคคลตัวอย9าง ครูผูสอน
เพื่อน หรือวิทยากร
3. การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชาโดยอาจารย/ผูสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส9งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา
และเขาร9วมกิจกรรมเสริมความเป\นครูเป\นรายป>ตลอด
หลักสูตร

1. อาจารย/ประเมินพฤติกรรมของนิสิตของผูเรียน เช9น
การตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียนการส9งงาน ตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และความสม่ําเสมอ ในการ
ร9วมกิจกรรม
2.นิสิตประเมินพฤติกรรมดวยการรายงานตนเองทั้งผ9าน
การสะทอนคิด ก9อนเรียน ระหว9างเรียน และหลังการเรียน
3. เพื่อนประเมินพฤติกรรมนิสิต
4. ผูใชบัณฑิตประเมินคุณธรรม จริยธรรมนิสิต จากการ
ปฏิบัติงาน

มคอ.2 ปริญญาตรี - 84 ผลการเรียนรู,
ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด,วยความ
รับผิดชอบต:อสังคมที่มีจิตสาธารณะ จิตสํานึกในการ
ธํารงความโปร:งใสและต:อต,านการทุจริตคอรัปชั่น โดย
ตระหนักในสิทธิและหน,าที่ความเปDนพลเมืองที่เข,มแข็ง
เหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดล,อม
1.3 แสดงออกถึงความมุ9งมั่น ทุ9มเท ซื่อสัตย/ ต9อตาน
การทุจริตคอรัปชันและความไม9ถูกตอง มีจิตสํานึกในการ
ธํารงความโปร9งใสของสังคมและประเทศชาติ มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต9อสังคมส9วนรวม สามารถจัดการ
และคิดแกปhญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตอง
เหมาะสม มีความเป\นประชาธิปไตยและกลาหาญในการ
แสดงออกทางคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในการฝgก
ปฏิบัติงานครูที่ไดรับมอบหมาย
การปฏิบัติการสอน และการทํางานร9วมกับคนใน
ชุมชนโดยเชื่อมโยงกับสิทธิและหนาที่ความเป\นพลเมืองที่
เขมแข็ง
1.4 สามารถประยุกต/ใชศาสตร/พระราชา แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชเครื่องมือในการ
เรียนรูชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ เขาถึง และพัฒนาผูเรียน

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

มคอ.2 ปริญญาตรี - 85 ผลการเรียนรู,
สถานศึกษาและชุมชน ไดสอดคลองกับบทบาทหนาที่
ความเป\นครูวัดและประเมินทางการศึกษา
2. ด,านความรู,
ELO3 บูรณาการความรู,เนื้อหาวิชาเฉพาะและวิชา
โทที่สอดคล,องกับกลุ:มสาระการเรียนรู, แนวคิดทฤษฎี
วิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร)การสอน วิธีการสอนในวิชา
เฉพาะ กับ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข,องในการวัดทาง
การศึกษา การประเมินและประกันคุณภาพทาง
การศึกษา การวิจัยทางการศึกษา สถิติและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู,และพัฒนาผู,เรียนให,เต็มตาม
ศักยภาพ มีความเท:าเทียมและเสมอภาค
2.1 อธิบาย และติดตามความกาวหนาของวิทยาการ
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู หลั ก การ แนวคิ ด
การวั ด ผล การประเมิ น ผล การวิ จั ย สถิ ติ การประกั น
คุณภาพอย9างกวางขวางและลึกซึ้ง และวิเคราะห/ ความรู
เนื้อหาวิชาที่สอน วิทยาการความรูสมัยใหม9 และสรุปองค/
ความรู เกี่ ย วกั บ หลั กสู ตร การจั ดการเรี ย นรู ที่ ตอบสนอง
ความหลากหลายของผู เรี ย น โดยใชความรู เกี่ ย วกั บ
จิตวิทยาพั ฒนาการ จิ ตวิ ทยาการศึ กษา จิ ตวิทยาการให
คําปรึกษา สังคมและการศึกษา ในการวิเคราะห/ แกปhญหา

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

1. การเรี ย นรู ที่ เ นนนิ สิ ต เป\ น สํ า คั ญ โดยเนน active
learning ปรับวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบท
เนื้ อ หา และจุ ดมุ9 ง หมายในการเรี ย นรู เพื่ อ การเรี ย นรู ทั้ ง
องค/ความรูทฤษฎี และการปฏิบัติในบริบทจริง
2. การเรียนรูจากสื่อและแหล9งเรียนรูที่หลากหลายเนนการ
สืบเสาะความรูโดยใชเทคโนโลยีและสารสนเทศและสรุป
องค/ความรูเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ
3. การเรี ย นรู จากสถานการณ/ จ ริ ง ผ9 า นการฝg ก ปฏิ บั ติ ใ น
รายวิชาและฝgกประสบการณ/วิชาชีพครูวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา

1. อาจารย/ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทดสอบ
ย9อยระหว9างเรียนการทดสอบกลางภาค และการทดสอบ
ปลายภาคการศึกษา
2. นิสิตประเมินกระบวนการเรียนรูของตนเองก9อนเรีย น
และหลังเรียน
3. อาจารย/ ป ระเมิ น ผลการประยุ ก ต/ ใ ชความรู ของนิ สิ ต
จากการสะทอนความคิ ด ในรู ป แบบต9 า ง ๆ เช9 น การ
นําเสนอปากเปล9า การตรวจผลงาน การแสดงออกระหว9าง
การทํากิจกรรมการเรียนรู เป\นตน
4. อาจารย/ นิ เทศก/ ครู พี่เลี้ ย ง และผู บริ ห ารสถานศึ กษา
ประเมินผลการเรียนรู ทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
จากผลงาน และการปฏิ บั ติ งานในการฝg ก ประสบการณ/
วิชาชีพครูวัดและประเมินผลทางการศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี - 86 ผลการเรียนรู,
และพัฒนาผูเรียนที่มีแตกต9างระหว9างบุคคล ไดเหมาะสม
กั บ บริ บ ทการจั ดการเรี ย นรู ระดั บ การศึ ก ษา ชุ มชนและ
สั งคมที่ มีความหลากหลายเท9 า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของ
สังคมและบริบทโลก
2.2 ออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล และปฏิบัติการจัดการ
เรี ย นรู ในสถานการณ/ จํ า ลองและสถานการณ/ จ ริ ง ได
สอดคลองกับบริบทวิชาชีพ บูรณาการ หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วของกั บ การวั ด ทางการศึ ก ษา สถิ ติ แ ละ
เทคโนโลยีเพื่อการวัดประเมินทางการศึกษาและการวิจัย
การประเมิ นและประกั นคุณภาพทางการศึกษา การวิจั ย
ทางการศึกษา และสามารถประยุกต/สู9การปฏิบัติการเรียน
การสอน และการปฏิ บั ติ จ ริ ง ในการสรางและพั ฒ นา
เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น การเรี ย นรู การวิ จั ย และการ
ประกั น คุ ณ ภาพ โดยอาศั ย เทคโนโลยี ไ ดสอดคลองกั บ
บริบทวิชาชีพครูวัดและประเมินทางการศึกษา
2.3 บูรณาการศาสตร/พระราชา แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและองค/ความรูเกี่ยวกับชุมชนเพื่อพัฒนา
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ในบริ บ ทที่ ห ลากหลาย

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

มคอ.2 ปริญญาตรี - 87 ผลการเรียนรู,
บูรณาการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การขามศาสตร/
3. ด,านทักษะทางปxญญา
ELO4 วิเคราะห) เชื่อมโยงความสัมพันธ)ระหว:าง
หลักสูตร การเรียนการสอน กับการวัดผลประเมินผล
การวิจัย และการประกันคุณภาพสามารถพัฒนาตนเอง
ให,เปDนครูผู,นําทางปxญญา(Innovative Teacher)ที่มี
ความรอบรู, ทันสมัย ทันต:อการเปลี่ยนแปลงสร,างแรง
บันดาลใจให,ผู,เรียนใฝ•เรียนรู,และพัฒนางานด,านการ
วัดผลการประเมินผลการวิจัยและการประกันคุณภาพ
อย:างสร,างสรรค)
3.1 แสดงออกถึงความมีวินัย และความรับผิดชอบต9อ
ตนเองในการเรียนรูเพื่อพัฒนาใหเป\นคนนําสมัย เป\นผูนํา
ทางปhญญา และนําตนเองภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมอย9างมีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพคิดอย9างมี
วิจารณญาณและสรางสรรค/งานดานการวัดผลการประเมิน
ผลการวิจัยและการประกันคุณภาพ
3.2 สามารถออกแบบสถานการณ/ที่กระตุนทาง
ปhญญา โดยวิเคราะห/ เชื่อมโยงความสัมพันธ/ระหว9าง
หลักสูตร การเรียนการสอน กับ การออกแบบการวัดผล

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

1. การเรียนรูที่เนนนิสิตเป\นสําคัญดวยวิธีการที่หลากหลาย
ตามบริบทของเนื้อหา และจุดมุ9งหมายการเรียนรู รวมทั้ง
การเรียนรูจากการปฏิบัติในบริบทจริง
2. การเรียนรูจากสื่อและแหล9งเรียนรูที่หลากหลายเนนการ
สืบคนโดยใชเทคโนโลยีและสารสนเทศการสรุป วิเคราะห/
สังเคราะห/องค/ความรูและการออกแบบนําเสนองานเพื่อ
สรุปองค/ความรูดวยกระบวนการคิดที่หลากหลาย
3. การเรียนรูจากสถานการณ/จริงผ9านการฝgกปฏิบัติ การ
คิ ด วิ เ คราะห/ การสั ง เคราะห/ และออกแบบพั ฒ นาการ
จัดการเรียนรู แกปh ญหาพั ฒนานิสิ ต รวมทั้งการพัฒนา
งานวั ดและประเมิ น ผลทางการศึ กษาในรายวิ ช าและฝg ก
ประสบการณ/วิชาชีพครูวัดและประเมินผลทางการศึกษา
4. การเรียนรูโดยใชปhญหาหรือการวิจัยเป\นฐาน เนนการ
คิดวิเคราะห/ ประเมินค9า การคิดสังเคราะห/ ผ9านกิจกรรม
ในการศึกษารายวิชาและฝgกประสบการณ/วิชาชีพครูวัดและ
ประเมิ น ผลทางการศึ ก ษาในองค/ ก รหรื อ หน9 ว ยงานที่
เกี่ยวของ

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

1. อาจารย/ป ระเมิ น ทักษะทางปh ญญาโดยการทดสอบ ที่
เนนการคิ ด ระดั บ สู ง ทั้ ง การสอบย9 อ ยระหว9 า งเรี ย นการ
ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาคการศึกษา
2. นิสิตประเมินทักษะทางปhญญาของตนเองก9อนเรียนและ
หลังเรียน
3. อาจารย/ประเมินทักษะทางปhญญาของนิสิตผ9านผลการ
ปฏิ บั ติ ง านไดแก9 การนํ า เสนอปากเปล9 า การทํ า วิ จั ย
รายงานการวิจัย การตรวจผลงาน การปฏิบัติงาน
4. อาจารย/ นิ เทศก/ ครู พี่เลี้ ย ง และผู บริ ห ารสถานศึ กษา
ประเมินทักษะทางปhญญาผ9านการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
จากผลงาน และการปฏิ บั ติ งานในการฝg ก ประสบการณ/
วิชาชีพครูวัดและประเมินผลทางการศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี - 88 ผลการเรียนรู,
ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ นําไป
ประยุกต/ใชในการจัดการเรียนรูและแกปhญหาพัฒนาผูเรียน
ที่มีความแตกต9างหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง การคิดเชิงวิพากษ/ การคิดเชิงสรางสรรค/
และการคิดเชิงอนาคต
3.3 สามารถวิเคราะห/เชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและ
สารสนเทศ (data and information) ทั้งที่เป\นตัวเลขเชิง
สถิติ หรือคณิตศาสตร/ เพื่อเขาใจองค/ความรู หรือประเด็น
ปhญหาไดอย9างรวดเร็วและถูกตอง
ELO5. ใช,วิธีวิทยาทางการวัดและประเมิน ประกัน
คุณภาพ และวิจัยเพื่อสร,างสรรค)การเรียนรู, นวัตกรรม
และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.4 วิเคราะห/และสรุปองค/ความรูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู การวิจัย และการประกันคุณภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สรางชุมชนการเรียนรู
เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3.5 สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรูการวิจัยในชั้น
เรียนการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาการ
วิเคราะห/ขอมูลสารสนเทศและนําเสนอแผนพัฒนาหรือ

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

มคอ.2 ปริญญาตรี - 89 ผลการเรียนรู,
โครงการเกี่ยวกับการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษา
3.6 ใชวิจัยเป\นฐานเพื่อแกปhญหาการเรียนรูของ
ผูเรียน สรางองค/ความรู สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเป\นนวัตกร พัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ
ประยุกต/ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานไดอย9าง
สรางสรรค/รวมทั้งถ9ายทอดความรูแก9สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม
3.7 สรางสรรค/ หรือพัฒนาระบบงานดานการวัดผล
การประเมินผล และการประกันคุณภาพ โดยใช
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา และชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
4. ทักษะความสัมพันธ)ระหว:างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติการเรียนรู,และสร,างความสัมพันธ)ที่ดี
กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ปรั บ กระบวนทั ศ น) ก ารทํ า งานของครู
ร:วมกับชุมชนสรุปองค)ความรู,เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู,
เพื่อเข,าถึงข,อมูล ความรู,และบริบทของชุมชน บนฐาน
ชุมชนการเรียนรู,เชิงวิชาชีพ (PLC)
4.1 รู จั ก ขอมู ล ชุ ม ชน ความคิ ด ความเชื่ อ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปhญญาชุมชนความรู

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

1. การเรี ย นรู แบบมี ส9 ว นร9 ว มปฏิ บั ติ การ (participative
learning through action)ที่ เนนปฏิ สั ม พั น ธ/ ใ นกลุ9 มและ
การปฏิ บั ติงานที่ มีการออกแบบภาระงานตามสภาพจริ ง
เพื่ อ ฝg ก ทั ก ษะกระบวนการกลุ9 ม ความสั ม พั น ธ/ ร ะหว9 า ง
บุ ค คล ฝg ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และการยอมรั บ ในความ
แตกต9าง ในการเรียนรูในรายวิชาที่ศึกษาในชั้นเรียน
2. การเรียนรูจากการมอบหมายบทบาทหนาที่โดยการเป\น
ผู นํ า แบบมี ส9 ว นร9 ว ม (shared leadership) การคิ ด ให

1. อาจารย/ ป ระเมิน จากพฤติกรรมความรั บผิ ดชอบ ใฝd รู
และการพั ฒ นาตนเอง ทั กษะกระบวนการกลุ9 มและการ
เคารพความแตกต9างระหว9างบุคคลจากการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูแบบมีส9วนร9วมปฏิบัติการ จากการสังเกต
2. นิสิตประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ ใฝdรู และการ
พัฒนาตนเอง ทักษะกระบวนการกลุ9มและการเคารพความ
แตกต9างระหว9างบุคคลของตนเองก9อนและหลังการปฏิบัติ
กิจกรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี - 90 ผลการเรียนรู,
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ และกระบวนการสรางชุ ม ชนแห9 ง การ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC )
4.2 เขาใจกระบวนทัศน/เกี่ยวกับการสรางสัมพันธ/ที่ดี
กั บ ชุ ม ชน เขาใจความรู สึ ก ของผู อื่ น มี ค วามคิ ดเชิ งบวก
และวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ/ และสั งคม เป\ น ผู นํ าการสราง
ชุมชนการเรียนรู การทํางานร9วมกับผูอื่น ทํางานเป\นที ม
เป\นผูนําและผูตามที่ดี นําไปสู9การปรับกระบวนทัศน/การ
ทํางานของครูร9วมกับชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธ/ที่ดีกับ
ชุมชน
4.3 บู รณาการความรูวิช าการกั บความรูชุมชน เพื่ อ
พัฒนาผูเรียนและการอยู9ร9วมกันบนพื้นฐานความแตกต9าง
ทางวัฒนธรรมและนําไปสู9ปฏิบัติการเรียนรูในการทํางาน
ของครู ร9 ว มกั บ ชุ มชนไดสอดคลองกั บ วิ ถีชี วิ ต วั ฒ นธรรม
และความแตกต9างดานบุคคล กลุ9ม และสังคมโดยใชทักษะ
การคิดที่จําเป\นต9อการเป\นผูนําการสรางชุมชนการเรียนรู
เชิงวิชาชีพ (PLC)
ELO7 ส ร, า ง เ ค รื อ ข: า ย ค ว า ม ร: ว ม มื อ แ ล ะ
ความสั ม พั น ธ) กั บ ผู, ป กครองและชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพของผู,เรียน

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,
ความเห็ น และการรั บ ฟh ง ความคิ ด เห็ น แบบสะทอนกลั บ
ผ9านกิจกรรมทางวิชาการ การสะทอนความคิด การแสดง
ความรูสึกกับผูอื่น
3. การเรี ย นรู ผ9 า นประสบการณ/ ต รงจากการฝg ก
ประสบการณ/วิชาชีพครูวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การสัมมนา และการเขาร9วมกิจกรรมทางวิชาการ การร9วม
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร และกิ จกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้ น
เรียน

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,
3. เพื่อนประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ ใฝdรู และการ
พัฒนาตนเอง ทักษะกระบวนการกลุ9มและการเคารพความ
แตกต9างระหว9างบุคคลของนิสิตจากการสังเกต
4. อาจารย/ นิ เ ทศก/ ครู พี่ เลี้ ย ง และผู บริ ห ารสถานศึ กษา
ประเมินพฤติกรรมความรั บผิดชอบ ใฝdรู และการพัฒนา
ตนเอง ทั ก ษะกระบวนการกลุ9 ม และการเคารพความ
แตกต9 า งระหว9 างบุ คคลของนิ สิ ต ตามสภาพจริ ง จากการ
สังเกตการฝgกปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิต

มคอ.2 ปริญญาตรี - 91 ผลการเรียนรู,
4.4 เขาใจความสัมพันธ/และการสรางความสัมพันธ/กับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค9าตนเองและ
ผู อื่ น ในการอยู9 ร9 ว มกั น บนพื้ น ฐานความแตกต9 า งทาง
วัฒนธรรม และนําไปสู9การใชทักษะการสรางความสัมพันธ/
ระหว9 า งครู นั ก เรี ย น ผู ปกครองและชุ ม ชนอย9 า งมี
ปฏิสัมพันธ/การเรียนรู
4.5 แสดงออกถึงการเป\นบุคคลแห9งการเรียนรูในการ
เป\ น ครู นั ก พั ฒ นาที่ รั บ ผิ ด ชอบต9 อ หนาที่ ตนเอง ผู เรี ย น
ผู ร9 ว มงานและสั ง คมส9 ว นรว ม สามารถออกแบบ
กระบวนการพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลายโดยอาศัย
ความร9วมมือกับชุมชนและสรางเครือข9ายความร9วมมือเพื่อ
ช9วยเหลือ แกปhญหาตนเอง กลุ9มและระหว9างกลุ9มไดอย9าง
สรางสรรค/ มีความรับผิดชอบต9อส9วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม
5. ด,านทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช,ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในวิชาชีพ อย:างรู,เท:าทันภาษา ใช,ดุลยพินิจที่ดี
และบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เกิด
ประโยชน)ต:อการเรียนรู,ของผู,เรียน

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

1. การเรีย นรูที่ เนนการปฏิบัติการสื บคน วิเคราะห/ และ
นําเสนอสารสนเทศเพื่อการวั ดผล ประเมิ น ผล การวิ จั ย
และประกั น คุ ณ ภาพผ9 า นการเรี ย นรู รายวิ ช าต9 า งๆ ที่
ออกแบบภาระงานตามสภาพจริงหลากหลายรูปแบบ และ

1. อาจารย/ ป ระเมิน ทั กษะการวิ เคราะห/ เชิงตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากระหว9 า งการปฏิ บั ติ ง าน และผลการปฏิ บั ติ ง าน
จากการสังเกต

มคอ.2 ปริญญาตรี - 92 ผลการเรียนรู,
5.1 ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ
ผูเรียน บุคคลและกลุ9มต9างๆ ดวยวิธีการหลากหลายทั้งการ
พูด การเขียน การนําเสนอดวยรูปแบบต9าง ๆ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทที่
หลากหลาย
5.2 สังเกต ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก
และสังคม และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คนควา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การบูรณาการกับ
ศาสตร/พระราชา ภาษา และศาสตร/อื่นไดอย9างรูเท9าทัน
สามารถวิเคราะห/ขอมูลข9าวสารทั้งที่เป\นตัวเลขเชิงสถิติ
ภาษาพูดและภาษาเขียนทางดานการวัดผลการประเมิน
ผลการวิจัยและการประกันคุณภาพ สืบคนตรวจสอบความ
น9าเชื่อถือและเลือกใชขอมูลข9าวสารและเทคโนโลยีดาน
การวัดผลการประเมินผลการวิจัยและการประกันคุณภาพ
ไดอย9างเหมาะสม โดยใชดุลยพินิจที่ดีและตระหนักถึงการ
ละเมิดสิทธิ์ของการลอกเลียนผลงาน
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
สําเร็จรูปที่จําเป\นสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การ
ทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและ
สารสนเทศ การ รับและส9งขอมูลและสารสนเทศ มี

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,
การฝgกประสบการณ/วิชาชีพครูวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา
2. การเรี ย นรู ที่ เ นนการปฏิ บั ติ ก ารใชสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป และการสื่ อ สารแบบ
ออนไลน/ ที่ เพื่อสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรูในรายวิช า
ต9าง ๆ เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการนําเสนอ
และการสื่อสารเชิงสรางสรรค/
3. การเรียนรูจากตนแบบ ไดแก9 จากผูสอน เพื่อน วิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนและใชภาษา
ในการสื่อสาร การนําเสนอสารสนเทศทางดานการวัดผล
การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
4. การเรียนรูผ9านประสบการณ/ตรงจาก การสัมมนา และ
การเขาร9ว มกิ จกรรมทางวิช าการ การร9ว มกิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตร และกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,
2. นิสิตประเมินทักษะการวิเคราะห/เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองก9อนและหลัง
การปฏิบัติกิจกรรม
3. อาจารย/ นิ เ ทศก/ ครู พี่ เลี้ ย ง และผู บริ ห ารสถานศึ กษา
ประเมินทักษะการวิเคราะห/เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศตามสภาพจริงจากการสังเกตการ
ฝgกปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิต

มคอ.2 ปริญญาตรี - 93 ผลการเรียนรู,
ความสามารถในการคิดคํานวณและทักษะการใช
คอมพิวเตอร/พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
สําเร็จรูปที่จําเป\นเพื่อการวัดผลประเมินผลการวิจัยและ
การประกันคุณภาพ
6. ด,านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู,
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห)งานครู งาน
การวัดและประเมินทางการศึกษา แสวงหาความรู, และ
การจัดการความรู,ในสถานการณ)ปฏิบัติประสบการณ)
วิชาชีพครู
6.1 วิเคราะห/ความรู ทฤษฎี และแสวงหาความรู
เกี่ยวกับงานครู งานการวัดและประเมินทางการศึกษา ที่
สะทอนความรูรอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียน
6.2 แสดงออกถึงการพัฒนาตนเองใหมีทักษะสําหรับ
สังคมอนาคตและทักษะในการจัดการความรู การใชภาษา
และการสื่อสารระหว9างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ และ
การทํางานเป\นทีม การใชเทคโนโลยีเป\นเครื่องมือในการ
สืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับ
ผูอื่นอย9างสรางสรรค/

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

1. การเรีย นรูที่ เนนการปฏิบัติการสื บคน วิเคราะห/ และ อาจารย/ นิ เ ทศก/ ครู พี่ เ ลี้ ย ง และผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา
นําเสนอสารสนเทศเพื่อการวั ดผล ประเมิ น ผล การวิ จั ย ประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรูและการวัดประเมินทาง
และประกั น คุ ณ ภาพผ9 า นการเรี ย นรู รายวิ ช าต9 า งๆ ที่ การศึกษาจากการสังเกตการฝgกปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิต
ออกแบบภาระงานตามสภาพจริงหลากหลายรูปแบบ และ
การฝgกประสบการณ/วิชาชีพครูวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา
2. การเรี ย นรู ที่ เ นนการปฏิ บั ติ ก ารใชสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป และการสื่ อ สารแบบ
ออนไลน/ ที่ เพื่อสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรูในรายวิช า
ต9าง ๆ เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการนําเสนอ
และการสื่อสารเชิงสรางสรรค/
3. การเรี ย นรู จากตนแบบ ไดแก9 จากผู สอน เพื่ อ น
วิทยากร ผูเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนและ
ใชภาษาในการสื่อสาร การนําเสนอสารสนเทศทางดานการ
วัดผลการประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ

มคอ.2 ปริญญาตรี - 94 ผลการเรียนรู,
6.3 แสดงออกถึงความเชื่อ ค9านิยมที่ยึดมั่น คุณธรรม
จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ และประพฤติตนเป\น
แบบอย9างที่ดีบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ELO10 แสดงสมรรถนะการเปDนผู,ช:วยครูในการ
สอน และ งานวัดและประเมินทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ร:วมแก,ปxญหาและพัฒนาผู,เรียนใน
สถานการณ)ปฏิบัติประสบการณ)วิชาชีพครู
6.4 ปฏิบัติการสอนเป\นผูช9วยครู ดูแลช9วยเหลือผูเรียน
ดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป\น
รายบุคคลและยอมรับความแตกต9างของผูเรียน สามารถ
วิเคราะห/ปhญหา พัฒนาผูเรียนเป\นรายบุคคล และรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย9างเป\นระบบ
6.5 แสดงออกถึงการใช และพัฒนาทักษะการจัดการ
ความรู การใชภาษาและการสื่อสารระหว9างบุคคล การ
สรางสัมพันธภาพ การจัดการอารมณ/ของตนเองและเขาใจ
อารมณ/ของผูอื่น การทํางานเป\นทีม การใชเทคโนโลยีเป\น
เครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/
6.6 เรียนรูขอบข9ายงานวัดและประเมินผลและ
สังเกตการณ/การบริหารงานวัดและประเมินผล ใน

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,
4. การเรียนรูผ9านประสบการณ/ตรงจาก การสัมมนา และ
การเขาร9ว มกิ จกรรมทางวิช าการ การร9ว มกิ จกรรมเสริ ม
ความเป\นครู กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนา
นิสิตนอกชั้นเรียน

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

มคอ.2 ปริญญาตรี - 95 ผลการเรียนรู,
สถานศึกษาครอบคลุมงาน 5 ดานคืองานวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษางานทะเบียน/วัดผลงานวิจัยงาน
ประเมินโครงการและงานประกันคุณภาพ
ELO11 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน ใช,
ภาษาเพื่อการสื่อสารอย:างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน
ร:วมกับผู,อื่นอย:างสร,างสรรค) และแลกเปลี่ยนเรียนรู,ใน
สถานการณ)ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาและทดลองฝ•ก
ปฏิบัติงานวัดและประเมินทางการศึกษา
6.7 นําความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตร
รายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปhญหาหรือพัฒนาผูเรียน
6.8 จัดการเรียนรูในสถานการณ/จริงอย9างนอย 2
ระดับ หรือ 2 ระดับชั้น และสรางบรรยากาศการเรียนรูให
ผูเรียนมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
สอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
6.9 ทดลองฝgกปฏิบัติงานวัดและประเมินทาง
การศึกษา ในสถานศึกษา ครอบคลุมงาน 5 ดานคือ
งานวัดและประเมินผลในสถานศึกษางานทะเบียน/วัดผล
งานวิจัยงานประเมินโครงการและงานประกันคุณภาพ

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

มคอ.2 ปริญญาตรี - 96 ผลการเรียนรู,
ELO12 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน,าที่ครู
งานวัดและประเมินทางการศึกษา สร,างนวัตกรรม วิจัย
พัฒนาผู,เรียนและเผยแพร:
6.10 วางแผนจัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนใน
สถานการณ/จริงอย9างนอย 1 ภาคเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีปhญญารูคิดและมีความเป\นนวัตกรนําทักษะศตวรรษที่
21 มาใชในการจัดการเรียนรู ใชวิธีการวัดและประเมินผล
เพื่อเสริมพลังการเรียนรู ประยุกต/ใชสื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรูและสรางนวัตกรรม
6.11 แสดงออกถึงการพัฒนาทักษะการใชภาษาและ
การสื่อสารระหว9างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ การ
จัดการอารมณ/ของตนเองและเขาใจอารมณ/ของผูอื่น การ
ทํางานเป\นทีม การใชเทคโนโลยีเป\นเครื่องมือในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอย9างมีประสิทธิผล
6.12 บูรณาการศาสตร/การสอน เนื้อหา เทคโนโลยี
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนโดยใชวิจัยเป\นฐาน
6.13 จัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
โดยการสะทอนคิด การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/ และเผยแพร9

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,

มคอ.2 ปริญญาตรี - 97 ผลการเรียนรู,
6.14 ปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินทาง
การศึกษา ในสถานศึกษา ครอบคลุมงาน 5 ดาน คือ
งานวัดและประเมินผลในสถานศึกษา งานทะเบียน/วัดผล
งานวิจัย งานประเมินโครงการ และงานประกันคุณภาพ

กลยุทธ)การสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,

กลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู,
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มคอ.2 ปริญญาตรี

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู:รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู,ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด,านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตย/สุจริต สุภาพ อ9อนนอมถ9อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย9างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งต9อตนเองและผูอื่น
2. ด,านความรู,
2.1 มีความรอบรูในศาสตร/ต9าง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน/กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด,านทักษะทางปxญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห/ สังเคราะห/อย9างเป\นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร/ต9าง ๆ ไปประยุกต/เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
3.3 มีความใฝdรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. ด,านทักษะความสัมพันธ)ระหว:างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต9อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ/ที่ดี เคารพและใหคุณค9าแก9ตนเองและผูอื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานร9วมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต9างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยู9ร9วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอย9างมีความสุข
5. ด,านทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห/ สังเคราะห/ สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาต9างประเทศไดอย9างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอย9างเหมาะสมและรูเท9าทัน

- 99 มคอ.2 ปริญญาตรี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู:รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
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
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

1.2

2. ด,านความรู,

2.1

2.2

5.ด,านทักษะการ
วิเคราะห)เชิง
4. ด,านทักษะความสัมพันธ)ระหว:าง
3. ด,านทักษะทางปxญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
























มคอ.2 ปริญญาตรี - 100
-

รายวิชา

1. ด,าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุdน
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
0000163 วิถีอาเซียน
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
0000165 ชมศิลป„ ดูหนัง ฟhงเพลง
0000166 ไฟฟiากับชีวิต
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
0000168 การอ9านเพื่อชีวิต
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
0000264 เศรษฐศาสตร/และการจัดการ
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค/

1.2

2. ด,านความรู,

2.1



2.2

5.ด,านทักษะการ
วิเคราะห)เชิง
4. ด,านทักษะความสัมพันธ)ระหว:าง
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ด,านทักษะทางปxญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2








































มคอ.2 ปริญญาตรี - 101
-

รายวิชา

1. ด,าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

0000267 ทัศนศิลป„และสังคีตวิจกั ษ/
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

5.ด,านทักษะการ
วิเคราะห)เชิง
4. ด,านทักษะความสัมพันธ)ระหว:าง
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ด,านทักษะทางปxญญา
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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หมวดวิชาเฉพาะด,าน
ผลการเรียนรู,ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด,านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูวัด
และประเมินทางการศึกษา เปDนครูนักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาผู,เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 เอาใจใส9 ยอมรับความแตกต9างระหว9างบุคคล สรางความเท9าเทียมความเสมอภาคในการ
เรียนรูของผูเรียน และสรางคุณค9าจากความแตกต9างระหว9างบุคคล ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม
1.2 ประพฤติตนอยู9ในศีลธรรมอันดีเป\นที่ยอมรับและนับถือโดยบุคคล ชุมชนและสังคมปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูวัดและประเมินทางการศึกษาดวยจิตวิญญาณความเป\นครู รัก ศรัทธา และ
ภูมิใจในวิชาชีพครู สะทอนอัตลักษณ/ครูนักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาผูเรียน ตนเอง และชุมชน
ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด,วยความรับผิดชอบต:อสังคมอย:างมีจิตสาธารณะ จิตสํานึกในการ
ธํารงความโปร:งใสและต:อต,านการทุจริตคอรัปชั่น ตระหนักในสิทธิและหน,าที่ความเปDนพลเมืองที่เข,มแข็ง
เหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดล,อม
1.3 แสดงออกถึงความมุ9งมั่น ทุ9มเท ซื่อสัตย/ ต9อตานการทุจริตคอรัปชันและความไม9ถูกตอง มี
จิตสํานึกในการธํารงความโปร9งใสของสังคมและประเทศชาติ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต9อสังคมส9วนรวม
สามารถจัดการและคิดแกปhญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตอง เหมาะสม มีความเป\นประชาธิปไตย
และกลาหาญในการแสดงออกทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ทั้ ง ในการฝg ก ปฏิ บั ติ ง านครู ที่ ไดรั บ มอบหมาย
การปฏิบัติการสอน และการทํางานร9วมกับคนในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับสิทธิและหนาที่ความเป\นพลเมืองที่
เขมแข็ง
1.4 สามารถประยุ ก ต/ ใ ชศาสตร/ พ ระราชา แนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และใช
เครื่ อ งมื อในการเรี ย นรู ชุ มชนเพื่ อ สรางความเขาใจ เขาถึ ง และพั ฒ นาผู เรี ย น สถานศึ ก ษาและชุ มชน ได
สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความเป\นครูวัดและประเมินทางการศึกษา
2. ด,านความรู,
ELO3 บูรณาการความรู,เนื้อหาวิชาเฉพาะและวิชาโทที่สอดคล,องกับกลุ:มสาระการเรียนรู,แนวคิด
ทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร)การสอน วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ กับ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข,องใน
การวัดทางการศึกษา การประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา สถิติและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู,และพัฒนาผู,เรียนให,เต็มตามศักยภาพ มีความเท:าเทียมและเสมอภาค
2.1 อธิบาย และติดตามความกาวหนาของวิทยาการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู หลักการ
แนวคิด การวัดผล การประเมินผล การวิจัย สถิติ การประกันคุณภาพอย9างกวางขวางและลึกซึ้ง และวิเคราะห/
ความรูเนื้อหาวิชาที่สอน วิทยาการความรูสมัยใหม9 และสรุปองค/ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน โดยใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การใหคําปรึกษา สังคมและการศึกษา ในการวิเคราะห/ แกปhญหาและพัฒนาผูเรียนที่มีแตกต9างระหว9างบุคคล
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ไดเหมาะสมกั บบริบ ทการจัด การเรีย นรู ระดับ การศึ กษา ชุ มชนและสังคมที่มีความหลากหลายเท9 าทั นการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
2.2 ออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล และ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ/จําลองและสถานการณ/จริงไดสอดคลองกับบริบทวิชาชีพบูรณาการ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวของกั บการวั ดทางการศึกษา สถิติและเทคโนโลยีเ พื่อการวัด ประเมิน ทาง
การศึกษาและการวิจัย การประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา และสามารถ
ประยุกต/สู9การปฏิบัติการเรียนการสอน และการปฏิบัติจริงในการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินการ
เรียนรู การวิจัย และการประกันคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีไดสอดคลองกับบริบทวิชาชีพครูวัดและประเมิน
ทางการศึกษา
2.3 บูรณาการศาสตร/พระราชา แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค/ความรูเกี่ยวกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย บูรณาการเรียนการสอนกับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการขามศาสตร/
3. ด,านทักษะทางปxญญา
ELO4วิ เ คราะห) เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ) ร ะหว: า งหลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน กั บ การวั ด ผล
ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให,เปDนครูผู,นําทางปxญญา(Innovative
Teacher)ที่มีความรอบรู, ทันสมัย ทันต:อการเปลี่ยนแปลงสร,างแรงบันดาลใจให,ผู,เรียนใฝ•เรียนรู,และพัฒนา
งานด,านการวัดผลการประเมินผลการวิจัยและการประกันคุณภาพอย:างสร,างสรรค)
3.1 แสดงออกถึงความมีวินัย และความรับผิดชอบต9อตนเองในการเรียนรูเพื่อพัฒนาใหเป\นคน
นําสมัย เป\นผูนําทางปhญญา และนําตนเองภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย9างมีภาวะผูนําทางวิชาการและ
วิ ช าชี พคิ ด อย9 า งมี วิ จ ารณญาณและสรางสรรค/ งานดานการวั ด ผลการประเมิ น ผลการวิ จั ย และการประกั น
คุณภาพ
3.2 สามารถออกแบบสถานการณ/ที่กระตุนทางปhญญา โดยวิเคราะห/ เชื่อมโยงความสัมพันธ/
ระหว9างหลักสูตร การเรียนการสอน กับ การออกแบบการวัดผล ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
นําไปประยุกต/ใชในการจัดการเรียนรูและแกปhญหาพัฒนาผูเรียนที่มีความแตกต9างหลากหลาย เพื่อใหผูเรียน
เกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การคิดเชิงวิพากษ/ การคิดเชิงสรางสรรค/ และการคิดเชิงอนาคต
3.3 สามารถวิเคราะห/เชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศ (data and information) ทั้งที่
เป\นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร/ เพื่อเขาใจองค/ความรู หรือประเด็นปhญหาไดอย9างรวดเร็วและถูกตอง
ELO5 ใช,วิธี วิทยาทางการวัดและประเมิน ประกัน คุณภาพ และวิจั ยเพื่ อสร,า งสรรค)การเรี ยนรู,
นวัตกรรมและการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.4 วิเคราะห/และสรุปองค/ความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัย และการ
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สรางชุมชนการเรียนรูเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
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3.5 สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรู
การวิจัยในชั้นเรียนการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาการวิเคราะห/ขอมูลสารสนเทศและนําเสนอ
แผนพัฒนาหรือโครงการเกี่ยวกับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3.6 ใชวิจัยเป\นฐานเพื่อแกปhญหาการเรียนรูของผูเรียน สรางองค/ความรู สรางนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเป\นนวัตกร พัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และประยุกต/ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน
ไดอย9างสรางสรรค/รวมทั้งถ9ายทอดความรูแก9สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
3.7 สรางสรรค/ หรือพัฒนาระบบงานดานการวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพ
โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา และชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
4. ด,านทักษะความสัมพันธ)ระหว:างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO6ปฏิบัติการเรียนรู,และสร,างความสัมพันธ)ที่ดีกับชุมชนเพื่อปรับกระบวนทัศน)การทํางานของ
ครูร:วมกับชุมชนสรุปองค)ความรู,เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู, เพื่อเข,าถึงข,อมูล ความรู,และบริบทของชุมชน
บนฐานชุมชนการเรียนรู,เชิงวิชาชีพ (PLC)
4.1 รูจักขอมูลชุมชน ความคิด ความเชื่อ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปhญญา
ชุมชนความรูเกี่ยวกับรูปแบบ และกระบวนการสรางชุมชนแห9งการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
4.2 เขาใจกระบวนทัศน/เ กี่ ยวกับ การสรางสัมพั นธ/ ที่ดี กับ ชุมชน เขาใจความรูสึ กของผู อื่น มี
ความคิดเชิงบวก และวุฒิภาวะทางอารมณ/และสังคม เป\นผูนําการสรางชุมชนการเรียนรู การทํางานร9วมกับ
ผูอื่น ทํางานเป\นทีม เป\นผูนําและผูตามที่ดี นําไปสู9การปรับกระบวนทัศน/การทํางานของครูร9วมกับชุมชนเพื่อ
สรางความสัมพันธ/ที่ดีกับชุมชน
4.3 บูรณาการความรูวิชาการกับความรูชุมชน เพื่อพัฒนาผูเรียนและการอยู9ร9วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต9างทางวัฒนธรรมและนําไปสู9ปฏิบัติการเรียนรูในการทํางานของครูร9วมกับชุมชนไดสอดคลองกับวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและความแตกต9างดานบุคคล กลุ9ม และสังคมโดยใชทักษะการคิดที่จําเป\นต9อการเป\นผูนําการ
สรางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
ELO7 สร,างเครือข:ายความร:วมมือและความสัมพันธ)กับผู,ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู,เรียน
4.4 เขาใจความสัมพันธ/และการสรางความสัมพันธ/กับชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็น
คุณค9าตนเองและผูอื่นในการอยู9ร9วมกันบนพื้นฐานความแตกต9างทางวัฒนธรรม และนําไปสู9การใชทักษะการ
สรางความสัมพันธ/ระหว9างครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนอย9างมีปฏิสัมพันธ/การเรียนรู
4.5 แสดงออกถึงการเป\นบุคคลแห9งการเรียนรูในการเป\นครูนักพัฒนาที่รับผิดชอบต9อหนาที่
ตนเอง ผูเรียน ผูร9วมงานและสังคมส9วนรวม สามารถออกแบบกระบวนการพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลาย
โดยอาศัยความร9วมมื อกับชุ มชนและสรางเครือข9ายความร9 วมมื อเพื่อช9วยเหลือ แกปh ญหาตนเอง กลุ9 มและ
ระหว9างกลุ9มไดอย9างสรางสรรค/ มีความรับผิดชอบต9อส9วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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5. ด,านทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช,ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ อย:างรู,เท:าทันภาษา ใช,ดุลย
พินิจที่ดีและบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เกิดประโยชน)ต:อการเรียนรู,ของผู,เรียน
5.1 ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุ9มต9างๆ ดวยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอดวยรูปแบบต9าง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
สอดคลองกับบริบทที่หลากหลาย
5.2 สังเกต ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาคนควา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การบูรณาการกับศาสตร/พระราชา ภาษา และศาสตร/อื่น
ไดอย9างรูเท9าทันสามารถวิเคราะห/ขอมูลข9าวสารทั้งที่เป\นตัวเลขเชิงสถิติภาษาพูดและภาษาเขียนทางดานการ
วัดผลการประเมินผลการวิจั ยและการประกันคุณภาพ สื บคนตรวจสอบความน9าเชื่อถือและเลือกใชขอมู ล
ข9าวสารและเทคโนโลยีดานการวัดผลการประเมินผลการวิจัยและการประกันคุณภาพไดอย9างเหมาะสมโดยใช
ดุลยพินิจที่ดีและตระหนักถึงการละเมิดสิทธิ์ของการลอกเลียนผลงาน
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป\นสําหรับการเรียนรู การจัดการ
เรี ย นรู การทํ า งาน การประชุ ม การจั ด การและสื บ คนขอมู ล และสารสนเทศ การ รั บ และส9 งขอมู ล และ
สารสนเทศ มีความสามารถในการคิดคํานวณและทักษะการใชคอมพิวเตอร/พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป\นเพื่อการวัดผลประเมินผลการวิจัยและการประกันคุณภาพ
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู,และบูรณาการอัตลักษณ)
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห)งานครู งานการวัดและประเมินทางการศึกษา แสวงหา
ความรู, และการจัดการความรู,ในสถานการณ)ปฏิบัติประสบการณ)วิชาชีพครู
6.1 วิเคราะห/ความรู ทฤษฎี และแสวงหาความรูเกี่ยวกับงานครู งานการวัดและประเมินทาง
การศึกษา ที่สะทอนความรูรอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียน
6.2 แสดงออกถึ งการพัฒ นาตนเองใหมีทักษะสํา หรั บ สังคมอนาคตและทั กษะในการจั ดการ
ความรู การใชภาษาและการสื่ อสารระหว9 างบุ คคล การสรางสัมพันธภาพ และ การทํา งานเป\ นทีม การใช
เทคโนโลยีเป\นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/
6.3 แสดงออกถึงความเชื่อ ค9านิย มที่ยึด มั่น คุณธรรมจริยธรรม วิ นัย ความรับผิ ดชอบ และ
ประพฤติตนเป\นแบบอย9างที่ดีบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ELO10 แสดงสมรรถนะการเปD น ผู, ช:วยครู ใ นการสอน และ งานวั ด และประเมิ น ทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษา ร:วมแก,ปxญหาและพัฒนาผู,เรียนในสถานการณ)ปฏิบัติประสบการณ)วิชาชีพครู
6.4 ปฏิบัติการสอนเป\นผูช9วยครู ดูแลช9วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร
รูจักผูเรียนเป\นรายบุคคลและยอมรับความแตกต9างของผูเรียน สามารถวิเคราะห/ปhญหา พัฒนาผูเรียนเป\น
รายบุคคล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย9างเป\นระบบ
6.5 แสดงออกถึ งการใช และพั ฒ นาทั กษะการจั ด การความรู การใชภาษาและการสื่ อสาร
ระหว9างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ การจัดการอารมณ/ของตนเองและเขาใจอารมณ/ของผูอื่น การทํางานเป\น

- 106 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

ทีม การใชเทคโนโลยีเป\นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่นอย9าง
สรางสรรค/
6.6 เรียนรูขอบข9ายงานวัดและประเมินผลและสังเกตการณ/การบริหารงานวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษาครอบคลุมงาน5 ดานคืองานวัดและประเมินผลในสถานศึกษางานทะเบียน/วัดผลงานวิจัยงาน
ประเมินโครงการและงานประกันคุณภาพ
ELO11 แสดงสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ก ารสอน ใช, ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารอย: า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ปฏิบัติงานร:วมกับผู,อื่นอย:างสร,างสรรค) และแลกเปลี่ยนเรียนรู,ในสถานการณ)ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
และทดลองฝ•กปฏิบัติงานวัดและประเมินทางการศึกษา
6.7 นํา ความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลั กสูต รรายวิช า กิ จกรรมการจั ดการเรี ยนรู การวั ด
ประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปhญหาหรือพัฒนาผูเรียน
6.8 จัดการเรียนรูในสถานการณ/จริงอย9างนอย 2 ระดับ หรือ 2 ระดับชั้น และสรางบรรยากาศ
การเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียน
รายงานการปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
6.9 ทดลองฝgกปฏิบัติงานวัดและประเมินทางการศึกษาในสถานศึกษาครอบคลุมงาน 5 ดานคือ
งานวัดและประเมินผลในสถานศึกษางานทะเบียน/วัดผลงานวิจัยงานประเมินโครงการและงานประกันคุณภาพ
ELO12 แสดงสมรรถนะการปฏิ บัติ ง านในหน, า ที่ ค รู งานวั ด และประเมิ น ทางการศึ ก ษา สร, า ง
นวัตกรรม วิจัยพัฒนาผู,เรียนและเผยแพร:
6.10 วางแผนจัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนในสถานการณ/จริงอย9างนอย 1 ภาคเรียน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปhญญารูคิดและมีความเป\นนวัตกรนําทักษะศตวรรษที่ 21 มาใชในการจัดการเรียนรู ใช
วิธีการวัดและประเมินผลเพื่อเสริมพลังการเรียนรู ประยุกต/ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูและสราง
นวัตกรรม
6.11 แสดงออกถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการใชภาษาและการสื่ อ สารระหว9 า งบุ คคล การสราง
สัมพันธภาพ การจัดการอารมณ/ของตนเองและเขาใจอารมณ/ของผูอื่น การทํางานเป\นทีม การใชเทคโนโลยีเป\น
เครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอย9างมีประสิทธิผล
6.12 บูรณาการศาสตร/การสอน เนื้ อหา เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิ ชาชีพในการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชวิจัยเป\นฐาน
6.13 จัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครู โดยการสะทอนคิด การถอดบทเรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/ และเผยแพร9
6.14 ปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินทางการศึกษา ในสถานศึกษา ครอบคลุมงาน 5 ดาน
คือ งานวัดและประเมินผลในสถานศึกษา งานทะเบียน/วัดผล งานวิจัย งานประเมินโครงการ และงานประกัน
คุณภาพ
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- 107แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
TQF

รายวิชา

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางป;ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELO1 ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ
0308100 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
 


1
0308110 ครูนักพัฒนา
  
   
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดจิ ิตอลสําหรับ
    
      
ครู
0308200 การปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา


 
2
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
 

เรียนรู/
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนา
  


ผู/เรียน
0308240 การวัด ประเมิน และประกัน
 
คุณภาพการศึกษา

5. ทักษะ
การวิเคราะห?
เชิงตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรูและบูรณาการอัตลักษณ?
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
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 6.12 6.13 6.14
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางป;ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELO1 ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
0308300 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา3
  
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู/
 
  
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
0308340 การวิจยั และการพัฒนานวัตกรรม
 


เพื่อพัฒนาผู/เรียน
0308400 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา4
วิชาชีพครูเลือก
0308201 การปฏิบัตกิ ารสอนในต:างประเทศ


 
 

0308210 ภูมิป<ญญาไทยกับการศึกษาเพือ่
 

  
การพึ่งตนเอง
0308211 ความเป>นมนุษย?และการเรียนรู/



 
สําหรับครู
0308212 ความรัก ความหวัง ความงามและ


 
ความสุข
0308213 การสื่อสารและการพัฒนา
      
    
   
บุคลิกภาพ
0308214 สภาวการณ?สังคมไทยในบริบทโลก       
   
    
0308233 เพศศึกษาสําหรับครู
0308234 การส:งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา

5. ทักษะ
การวิเคราะห?
เชิงตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรูและบูรณาการอัตลักษณ?
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
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 6.12 6.13 6.14
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางป;ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELO1 ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการ
สําหรับครู
0308250 การสอนภาษาไทยเพือ่ การรู/หนังสือ
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปCสําหรับ
  
ครู
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิด
  
สร/างสรรค?สําหรับครู
0308262 สุขภาพองค?รวมเพื่อคุณภาพชีวิต
ครู
0308270 การพัฒนาการเรียนรู/ของนักเรียน
ในวิทยาศาสตร?ระดับโรงเรียน
0308271 การพัฒนา การเรียนรู/ของนักเรียน
ในคณิตศาสตร?ระดับโรงเรียน
0308280 การพัฒนาการคิดสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
0308301 ประสบการณ?วิชารชีพครูเพื่อการ
เรียนรู/ตลอดชีวิต
0308311 สังคมแห:งการเรียนรู/ตลอดชีวิต
0308312 นวัตกรรมครูกล/าสอน



 



 



 



 

5. ทักษะ
การวิเคราะห?
เชิงตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรูและบูรณาการอัตลักษณ?
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
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 6.12 6.13 6.14
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รายวิชา

0308313 ก/าวหน/ากับศาสตร?พระราชา
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ?
0308320 สัทศาสตร?ปฏิบัติเพื่อการออกเสียง
ที่ดีกว:า
0308321 วัจนะปฏิบัติศาสตร?และการสื่อสาร
ทางภาษา
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข/าใจพหุ
วัฒนธรรม
0308323 สื่อสิ่งพิมพ?เพื่อการศึกษา
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
0308331 การจัดการเรียนรู/เพื่อพัฒนาการคิด
0308341 การออกแบบโครงการและการ
ประเมิน
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู/
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่
สอง
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษา
ศาสตร?การศึกษา
0308360 การสอนสังคมโดยใช/ชุมชนเป>นฐาน

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางป;ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELO1 ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
 
   
  
    
   

   
    

5. ทักษะ
การวิเคราะห?
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
ELO8
ELO9
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
     
     

6. การจัดการเรียนรูและบูรณาการอัตลักษณ?

ELO10
ELO11
ELO12
6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14
 
 
   
 
 
   

   

      

            

 

   

   

      

            

 

   

          

 

   






            




























 




 

   












 

   

      

            

 

   

   

      

            

 

   

            

 

   

      

   

มคอ.2 ปริญญาตรี
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางป;ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELO1 ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
0308362 ชุมชนแห:งการเรียนรู/เชิงวิชาชีพ
สําหรับครูสังคมศึกษา
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอน
วิทยาศาสตร?ระดับโรงเรียน
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอน
คณิตศาสตร?ระดับโรงเรียน
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดย
ครอบครัว
0308410 การศึกษาเพือ่ การอยู:ร:วมกันอย:าง
เสมอภาค
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
0308412 กฎหมายการศึกษา
0308413 สถานศึกษาสร/างสุข
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางาน
วิชาการสําหรับครู

   



5. ทักษะ
การวิเคราะห?
เชิงตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรูและบูรณาการอัตลักษณ?
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
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 6.12 6.13 6.14
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รายวิชา

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางป;ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELO1 ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
0308421 การบูรณาการภาษา อังกฤษกับ
กลุ:มสาระวิชา
0308422 การบูรการภาษาอังกฤษกับการ
จัดการเรียนรู/ระดับประถมศึกษา
0308423 การพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษา
อังกฤษระดับโรงเรียน
0308430 การเรียนรวม
0308431 การจัดการเรียนรู/คณิตศาสตร?
ระดับชั้นประถมศึกษา
0308432 การจัดการเรียนรู/วิทยาศาสตร?
ระดับชั้นประถมศึกษา
0308433 บาติกเบื้องต/นสําหรับครู
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมใน
สถานศึกษา
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุม
สัมมนาในสถานศึกษา
0308440 ครูกับการวิจยั พหุวัฒนธรรมศึกษา
ในชั้นเรียน
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพ

      

5. ทักษะ
การวิเคราะห?
เชิงตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรูและบูรณาการอัตลักษณ?
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
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 6.12 6.13 6.14
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รายวิชา

0308442 การวัดประเมินแบบเน/นผลลัพธ?
0308443 วิทยาการข/อมูลและการวิเคราะห?
เพื่อการศึกษา
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครู
นวัตกร
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตรภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู/
เชิงวิชาชีพ
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเป>นภาษา
นานาชาติ
วิชาเอก วิชาบังคับ
0305111 ทฤษฎีการวัด
0305211 การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
0305241 สถิติทางการศึกษา
0305212 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสยั
0305242 เทคโนโลยีสําหรับการวัด ประเมิน
และวิจยั ทางการศึกษา

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางป;ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELO1 ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5






   

      

5. ทักษะ
การวิเคราะห?
เชิงตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรูและบูรณาการอัตลักษณ?
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
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 6.12 6.13 6.14
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รายวิชา

0305314
0305321
0305331
0305322
0305311
0305421
0305431

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางป;ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELO1 ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย  

  
การประเมินหลักสูตรและโครงการ

  
ทางการศึกษา
การวิจยั ทางการศึกษา

    
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู/

    
การบริหารจัดการและสัมมนางานวัด

 
และประเมินทางการศึกษา
การประเมินทางการศึกษาและการ

    
ประกันคุณภาพ
การวิจยั เชิงปฏิบัติการ

    

วิชาเอก วิชาเลือก
0305312 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิด
0305411 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน
และคลังข/อสอบ
0305412 การพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน?
ป<ญญาและความถนัด
0305413 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการ
เรียนรู/ตลอดชีวิต

 
 




 
 

5. ทักษะ
การวิเคราะห?
เชิงตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรูและบูรณาการอัตลักษณ?
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
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 6.12 6.13 6.14
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 





   

 





   

 

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 115TQF

รายวิชา

0305422 การพัฒนาแฟJมสะสมผลงาน
0305423 การประเมินความพร/อมในการ
เรียนรู/
0305424 การประเมินบุคลากรและองค?การ
0305425 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา
0305432 การวิจยั เชิงทดลอง
0305433 การวิจยั เชิงคุณภาพ
0305434 การวิจยั เชิงผสมผสาน
รวม ความรับผิดชอบหลัก
รวม ความรับผิดชอบรอง

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางป;ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ?
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ELO1 ELO2
ELO3
ELO4
ELO5
ELO6
ELO7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

  

  



5. ทักษะ
การวิเคราะห?
เชิงตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรูและบูรณาการอัตลักษณ?
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
ELO8
ELO9
ELO10
ELO11
ELO12
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 6.12 6.13 6.14
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ)ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ)ในการให,ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม9นอยกว9ารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึง
จะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต9ละรายวิชาเป\นแบบระดับขั้นกรณี
รายวิชาในหลักสูตรไม9มีการประเมินผลเป\นระดับขั้นใหใชสัญลักษณ/แทน โดยเป\นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณว9าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบระดับรายวิชาและกิจกรรมเสริมสร,างความเปDนครู
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบรายละเอียดรายวิชาและความสอดคลองเหมาะสมของรายวิชา
ระหว9างผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน มีเกณฑ/การใหคะแนนชัดเจน
เป\นลายลักษณ/อักษรทั้งเกณฑ/เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Rubric) วิธีการประเมินมีความถูกตอง น9าเชื่อถือ
เป\นธรรม และมีมาตรฐาน
2.2 มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยมีการทวนสอบโดยการตรวจสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต9าง ๆ และมีการประเมินใหขอมูลยอนกลับจากผูสอนเพื่อใชปรับปรุงการเรียนรู
ของผูเรียนรวมทั้งกิจกรรมสรางความเป\นครูตามที่ มคอ. 1 กําหนด
2.3 มีคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีระบบอุทธรณ/รองทุกข/การใหผล
คะแนน เพื่อใหนิสิตสามารถเขาถึงไดและรับทราบตามระบบที่คณะกําหนด
2.4 มีคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยช9วยตรวจรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกณฑ/
การสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดํ า เนิ น การตามระบบประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ตามแนวทางของ AUN QA
มี 2 องค/ประกอบคือ
องค/ประกอบดานที่ 1 ดานการกํากับมาตรฐาน โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ/มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงเกณฑ/
ดังนี้ 1) จํานวนอาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไม9นอยกว9า 5 คนและเป\นอาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกว9า
1 หลักสูตรไม9ไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 2) คุณสมบัติของอาจารย/
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี คุ ณวุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท9 า หรื อ ดํ า รงตํ า แหน9 งทางวิ ช าการไม9 ต่ํ า กว9 า ผู ช9 ว ย
ศาสตราจารย/ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป> ยอนหลัง 3) คุณสมบัติของอาจารย/ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท9า หรือดํารงตําแหน9งทางวิชาการไม9ต่ํากว9าผูช9วยศาสตราจารย/ และ มีผลงาน
ทางวิ ช าการ 1 รายการใน 5 ป> ยอนหลั ง 4) คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย/ ผู สอน ที่ เ ป\ น อาจารย/ ป ระจํ า
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท9า หรือดํารงตําแหน9งทางวิชาการไม9ต่ํากว9าผูช9วยศาสตราจารย/ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ/กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 5) คุณสมบัติของ อาจารย/ผูสอน
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ที่เป\นอาจารย/พิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุ ฒิปริญญาตรีหรื อเทียบเท9าและมีประสบการณ/
ทํา งานที่เ กี่ ย วของกั บ วิช าที่ ส อนไม9 น อยกว9 า 6 ป> ทั้ งนี้ มี ชั่ ว โมงสอนไม9 เ กิ นรอยละ 50 ของรายวิ ช า โดยมี
อาจารย/ประจําเป\นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 6) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไม9เกิน
5 ป> (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใช
งานในป>ที่ 6)
องค/ประกอบดานที่ 2 ดานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ/ AUN QA ระดับหลักสูตร โดยคํานึงถึง
เกณฑ/ดังนี้ 1) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 2) รายละเอียดของหลักสูตร 3) โครงสรางเนื้อหาหลักสูตร 4) การ
จัดการเรียนการสอน 5) การประเมินผูเรียน 6) คุณภาพอาจารย/ 7) คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 8) คุณภาพ
ผูเรียนและการสนับสนุน 9) สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน 10) การเสริมสรางคุณภาพ 11)
ผลผลิต
3. เกณฑ)การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตตองลงทะเบียนรายวิ ชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผ9านและมีผ ลการประเมินโดยสมบูร ณ/
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีค9าเฉลี่ยสะสมไม9นอยกว9า 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. มีโครงการปฐมนิเทศอาจารย/ใหม9เป\นประจําทุกป> โดยเนนเรื่อง การเป\นครูมืออาชีพ : เทคนิคการสอน
หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
2. มีการส9งเสริมสนับสนุนใหอาจารย/ใหม9เรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ
ระดับคณะ
1. กําหนดใหอาจารย/ใหม9ตองผ9านการฝgกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารย/ใหม9) เช9น เรื่องกลยุทธ/และ
วิธีการสอนแบบต9าง ๆ การเขียน มคอ. กลยุทธ/การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาและการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา
2. จัด อาจารย/ พี่เ ลี้ ย ง คอยใหคํ าแนะนํ าการจัด การเรี ย นการสอน การปรั บตั ว และใหคํา ปรึ กษาดาน
การทํางานของอาจารย/ใหม9อย9างนอย 1 ภาคเรียน และดําเนินการต9อเนื่อง
3. การพัฒนาดานการวิจัยการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหม9เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเขาร9วมเป\น
คณะผูวิจัยร9วมกับนักวิจัยอาวุโสในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ระดับหลักสูตร
1. ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของไดแก9รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงค/ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู9มือนิสิต คู9มืออาจารย/ ฯลฯ ใหอาจารย/ใหม9
2. ชี้แจงการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ/การ
สอนและการประเมินผล ใหแก9อาจารย/ใหม9
3. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุ ครุภัณฑ/ ประเภทเครื่องมือหรือสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย/ใหม9ใหมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนส9งเสริมใหอาจารย/ใหม9มีประสบการณ/ทําวิจัยที่ไม9ใช9ส9วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2. การพัฒนาความรู,และทักษะให,แก:อาจารย)
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2.2 จัดเวทีใหอาจารย/นําเสนอวิธีการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการสอนทั้งในและ
ต9างประเทศส9งเสริมใหมีส9วนร9วมในกิจกรรมชุมชน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด,านอื่น ๆ
2.2.1 ส9งเสริม สนับสนุนใหเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทางวิชาการทั้งในและ
ต9างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย/ ตลอดจนการร9วมเครือข9ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย/
2.2.2 จัดทําเว็บไซต/ เอกสารเผยแพร9 การพัฒนาความรูและผลงานทางวิชาการของอาจารย/
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2.2.3 ส9งเสริม สนับสนุนทุนในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานต9าง ๆไดแก9 การวิจัย การสราง
นวัตกรรม การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ/ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ การศึกษาต9อ การอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ/การประกัน คุณภาพระดับหลั กสูตรโดยใชระบบ AUN QA ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. บัณฑิต
มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต รตามเกณฑ/ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ/ การประกันคุ ณภาพระดับหลักสูต รโดยใชระบบ
AUN QA ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีกระบวนการหรือวิธีการนําขอมูลอัตราการสําเร็จการศึกษา และการออก
กลางคัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการสําเร็จการศึกษา กิจกรรมวิจัยของผูเรียนและความพึงพอใจของผูมีส9วนไดส9วน
เสีย แต9ละรุ9นอย9างนอย 3 ป>มาเป\นขอมูลยอนกลับและเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุง
3. นิสิต
มีกระบวนการ วิธีการ เกณฑ/การรับนิสิตที่เหมาะสม มีการประเมิ นปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกให
ทัน สมั ย มี การปฐมนิ เ ทศเตรี ย มความพรอมก9 อนเขาศึ กษา มี ร ะบบการควบคุ มดู แลการใหคํ า ปรึ กษาทาง
วิชาการ แนะแนว จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนผลการเรียนรูที่คาดหวังและสมรรถนะการไดงานทํา
ใชระบบกํากับติดตามเพื่อส9งเสริมความกาวหนา รวมทั้งส9งเสริมใหเกิดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
และทางสังคมที่เกื้อหนุนต9อการเรียนรูของนิสิต
4. อาจารย)
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาอาจารย/ มีระบบการรับสมัคร การคัดเลือกอาจารย/ ตาม
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ มีการยกย9องใหรางวัล และการเลื่อนตําแหน9ง มีการสื่อสารใหผูเกี่ยวของ และผู
มีส9วนไดส9วนเสียรับทราบและเป\นขอมูลยอนกลับ มีการกําหนดสมรรถนะและประเมินอย9างชัดเจนเพื่อนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งนําไปใช
ปรับปรุงหลักสูตรและองค/กร มีกระบวนการวิเคราะห/ความตองการในการฝgกอบรม และพัฒนาอาจารย/ที่
สอดคลองกับการบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู,เรียน
นําระบบประกันคุณภาพตามแนว AUN QA มาใชในการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีกระบวนการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สอดคลองกับวิสัยทัศน/ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
คณะศึ ก ษาศาสตร/ และเครื อข9 า ยวิ ช าชี พ ครู เนนความสมดุ ล ครอบคลุ มผลการเรี ย นรู ลั ก ษณะทั่ ว ไปและ
ลักษณะเฉพาะตามปรัชญา จุดเนนของหลักสูตร ตอบสนองความตองการของผูมีส9วนไดส9วนเสีย รายละเอียด
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และโครงสราง สาระเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม ครบถวน ทันสมัย การออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและส9งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งกิจกรรมส9งเสริม
ความเป\น ครู มี ระบบปรับ ปรุ งอย9า งต9 อเนื่อง มี วิธี การเผยแพร9 รายละเอีย ดหลั กสูต รเพื่ อใหกลุ9 มเปi า หมาย
ในอนาคตและนิสิ ต ปh จ จุ บั น เขาถึ งได การประเมิ น ผลผู เรี ย นมี ขั้น ตอน กระบวนการ วิ ธี การที่ ห ลากหลาย
มีมาตรฐานในการวัดและประเมินอย9างเป\นธรรมสอดคลองเหมาะสมกับรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และนําขอมูลยอนกลับมาจากผูสอน เพื่อใชปรับปรุงการเรียนรูของนิสิต มีระบบอุทธรณ/รองทุกข/ผลการ
ใหคะแนนที่นิสิตรับทราบสามารถเขาถึงได มีขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต9อการประเมินและการจัดการขอ
รองเรียนจากนิสิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู,
1. มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางในการใหบริการสื่อการเรียนรูในหองสมุด โดยสํานักหอสมุดไดดําเนินการ
สํารวจความตองการหนังสือ ตํารา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส/ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพครู ใหเหมาะสม เพียงพอ
พรอมใชงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร และดําเนินการจัดซื้อตามความตองการของอาจารย/
ประจําหลักสูตร อาจารย/ผูสอน และใหบริการสืบคนหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัย เพื่อสะดวกในการเรียน
การสอนทันต9อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ มีการประเมินการใหบริการผ9านระบบออนไลน/และนําผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงการใหบริการต9อไป
2. สํานักคอมพิวเตอร/ไดใหบริการคอมพิวเตอร/ และสื่ออิเล็กทรอนิกส/ เพื่อใหนิสิตไดคนควาเอกสารการ
เรียนการสอนไดอย9า งทันที ทันสมั ย ทั้งในดานการศึกษาและการวิจั ย ใหบริการ Wifi ในการเชื่อมต9อโลก
ออนไลน/เพื่อสามารถคนควาไดทุกที่ทุกเวลาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐาน สิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย ใหกับบุคลากรและนิสิต ที่มี
ความตองการพิเศษเกี่ยวกับที่จอดรถ การจัดทางลาดสําหรับผูพิการโดยคํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสมและ
ทันสมัย รวมทั้งการสรางอาคารใหม9 ๆ เป\นไปตามหลักอารยะสถาปhตย/ที่พรอมรองรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ
4. หลักสูตรจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความเป\นครูตามเกณฑ/ที่ มคอ. 1 กําหนดทั้งกิจกรรมบังคับและ
กิจกรรมเลือกภายใตการบริหารจัดการร9วมกันระหว9างคณะศึกษาศาสตร/และคณะผลิตร9วมตามสาขาวิชาเอก
และมีการสรุปเขียนรายงานเพื่อการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. ตัวบ:งชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicators)
ข,อ
ตัวบ:งชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1 คณาจารย/ป ระจํ า หลั กสู ต รอย9 า งนอยรอยละ 80 มี ส9 ว น X
X
X
X
X
ร9วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
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ข,อ
ตัวบ:งชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห9งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถามี)
3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ X
X
X
X
X
ประสบการณ/ ภ าคสนาม (ถามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย9างนอยก9อนการเป`ดสอนในแต9ละภาคการศึกษา
ใหครบทุกวิชา
4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
X
ผลการดําเนินการของประสบการณ/ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เป`ดสอนใหครบทุกรายวิชา
5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ X
X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป>การศึกษา
6 มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาตาม X
X
X
X
X
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี ) อย9 า งนอยรอยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เ ป` ด สอนใน
แต9ละป>การศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ/
X
X
X
X
การสอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป>ที่แลว
8 คณาจารย/ใหม9 (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรม X
X
X
X
X
หรื อ คํ า แนะนํ า ดานศาสตร/ วิ ช าครู แ ละวิ ท ยาการการ
จัดการเรียนรู
9 คณาจารย/ ป ระจํ า ทุ ก คนไดรั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย9างนอยป>ละหนึ่งครั้ง
10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม9นอยกว9ารอยละ
50 ต9อป>
11 ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาป>สุดทาย/บัณฑิต
X
X
ใหม9 ที่มีต9 อคุณภาพหลั กสูต ร เฉลี่ ยไม9 นอยกว9 า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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ข,อ
ตัวบ:งชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
12 ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใชบั ณ ฑิ ต ที่ มี ต9 อ บั ณ ฑิ ต ใหม9
X
เฉลี่ยไม9นอยกว9า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13 นิสิต/นักศึกษาไดรับเขาร9วมกิจกรรมส9งเสริมความเป\นครู X
X
X
X
X
ครบถวนทุกกิจกรรมที่กําหนดและเป\นประจําทุกป>
14 มี ก ารจั ด ประสบการณ/ บู ร ณาการการเรี ย นรู กั บ การ X
X
X
X
X
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู ใ นสถานศึ ก ษาเป\ น ประจํ า ทุ ก ป>
การศึกษา
15 ผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ9านเกณฑ/ขั้นต่ํา
X
X
รอยละ 60
รวมตัวบ:งชี้บังคับที่ต,องดําเนินการ (ข,อ 1 - 5) ในแต:ละป
5
5
5
5
5
ตัวบ:งชี้บังคับ (ข,อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
รวมตัวบ:งชี้ในแต:ละป
11
12
12
14
15
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ)การสอน
1.1.1 กําหนดใหคณาจารย/เขียนรายละเอียดรายวิชาของรายวิชาที่สอน (มีรายละเอียดของแผน
กลยุ ทธ/ และการระบุ ร ายละเอี ย ดของการปรั บ ปรุ งรายละเอี ย ดรายวิ ช าในแต9 ละป> การศึ กษา) โดยอธิ บ าย
กระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธ/การสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการเรียนรูในดานต9าง ๆ
เช9 น การประเมิ น ความเห็ น หรื อขอเสนอแนะของอาจารย/ ภ ายหลั ง การเขารั บ การอบรม/การนํ า กลยุ ท ธ/
การสอนไปใช
1.1.2 มีการประชุมร9วมกันของคณาจารย/ผูสอนในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอ
คําแนะนํา หรือขอเสนอแนะของอาจารย/ที่มีความรูในการใชกลยุทธ/การสอน
1.1.3 สอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุ9มนิสิต ระหว9างภาคการศึกษา และ/หรือ สิ้นป>การศึกษา โดยอาจารย/ผูสอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ/หลักฐานการประเมินตามสภาพจริงและอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผน
กลยุทธ/การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย)ในการใช,แผนกลยุทธ)การสอน
1.2.1 การประเมิ น การสอนโดยนิ สิ ต ทุ ก ปลายภาคเรี ย นโดยระบบการประเมิ น การสอนของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2.2 อาจารย/ ผู สอนประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพการสอน โดยแจกแบบประเมิ น ใหกั บ นิ สิ ต ในแต9 ล ะ
รายวิชาก9อนสิ้นภาคเรียน เพื่อใชเป\นผลปiอนกลับในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปxจจุบัน และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินการสอนจากนิสิตโดยมี อาจารย/ผูรับผิดชอบหลักสูตร เป\นผูรับผิดชอบในการติดตามขอมูล
2.2 โดยผู,มีส:วนเกี่ยวข,อง
ประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ สําหรับผูใชบัณฑิต ครูพี่เลี้ยง
2.3 โดยผู,ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือ จากผู,ประเมินภายนอก
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ9 ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้ งในภาพรวม และ ในแต9 ละรายวิ ชา จะทําใหทราบปhญหาของการบริ ห าร
หลักสูตร กรณีที่พบปhญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งจะเป\นการปรับปรุงย9อยที่
สามารถทํ าไดตลอดเวลาที่พบปhญ หา สํา หรับ การปรั บ ปรุ งทั้งหลั กสูต รนั้น จะกระทํ าทุ ก 5 ป> ทั้งนี้ เพื่อให
หลักสูตรทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา

- 127 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 128 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 129 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย)ผู,รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย)ประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย)ผู,รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย)ประจําหลักสูตร
1. นางเรวดี กระโหมวงศ)
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรนครีนทวิโรฒ ประสานมิตร, 2539
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530
กศ.บ. (คณิตศาสตร/) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2525
ตําแหน:งทางวิชาการ ผูช9วยศาสตราจารย/
งานวิจัย
ฐิติมา ชูใหม9, วิทยา เหมพันธ/ และเรวดี กระโหมวงศ/. (2560). “ความสัมพันธ/ระหว9างการอบรมเลี้ยงดูของ
ผูปกครองกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ/”.
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. 13(2), 47 - 59
วัชรศักดิ์ สงค/ปาน, วัน เดชพิชัย และเรวดี กระโหมวงศ/. (2560). “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
เพื่ อ บรรลุ ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาภาคใตฝh– ง อั น ดามั น ”. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 12(1), 117 - 130.
วัชรศักดิ์ สงค/ปาน, วัน เดชพิชัย และเรวดี กระโหมวงศ/. (2560). “สภาพปhจจุบันของการบริหารโรงเรียน
เพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตฝh–งอันดามัน”. วารสารหาดใหญ9
วิชาการ.15(1), 11 - 23.
เขมภพ นพคุณ, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และเรวดี กระโหมวงศ/. (2559). Wการประเมินการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นราธิ ว าส”. วารสารมหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร/ สาขา
มนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/. 3(1). 1 - 11.
วัชรียา เหล็มหมาด, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเรวดี กระโหมวงศ/. (2559). “การพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการของเมอร/ด็อคร9วมกับการเรียนรูแบบร9วมมือดวยเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ9านจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 3”. วารสารวิชาการศรีปทุม
ชลบุรี. 13(1), 75 - 82.
อาเส—าะ สาแหม, เรวดี กระโหมวงศ/ และเมธี ดิสวัสดิ์. (2559). “การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการของเมอร/ด็อคร9วมกับการเรียนรูแบบร9วมมือดวยเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ9านจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 3” .วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 13(1), 190 200.
เชาวนี แกวมโน, สุจิตรา จรจิตร และเรวดี กระโหมวงศ/. (2559). “องค/ประกอบที่มีอิทธิพลต9อการตัดสินใจ
เขาศึกษาต9อปริญญาตรี ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขตภาคใต”. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา. 11(2), 15 - 30.
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ณัฐวีภรณ/ ทิพย/วาสี, เรวดี กระโหมวงศ/ และวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2558). “การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นกลุ9มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทําขนมประเพณีทําบุญวันสารทเดือน
สิบของจังหวัดสงขลาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 1”. วารสารคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 15(1), 28 – 41.
ดวงใจ ไพชํานาญ, เรวดี กระโหมวงศ/ และวัลลยา ธรรมอภิบาลอินทนิน. (2558). “การพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การขยายพันธ/ยางพารา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 5 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2”. วารสารคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(2), 140 151.
2. นางณัชชา มหปุญญานนท)
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2541
ค.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร/, 2535
ตําแหน:งทางวิชาการ อาจารย/
บทความวิจัย
ณัชชา มหปุญญานนท/ และเปมิกา สั งขรณ/ . (2559). “การพัฒนาแบบวัดคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึง
ประสงค/ดานความรับผิดชอบ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ”
Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences. 17(1), 144 - 155.
ณัชชา มหปุญญานนท/ และธราเดช มหปุญญานนท/. (2558). “การเสริมสรางพลังอํานาจครู ดานวัฒนธรรม
การวิจัย”. วารสารปาริชาต. 27(2), 146 - 167.
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3. นางสาวธนิยา เยาดํา
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2561
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2552
ศศ.บ (ศึกษาศาสตร/) (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ , 2549.
ตำแหน:งทางวิชาการ อาจารย/
บทวามวิจัย
แฝงกมล เพชรเกลี้ ย ง, วนิ ด า สาระพางค/ และธนิ ย า เยาดํ า . (2560). “การพั ฒ นาดั ช นี ชี ้ ว ั ด
จริ ย ธรรมของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาครู ” . วารสารครุ ศ าสตร/ ส าร. 12(2).73 - 84.
4. นายเมธี ดิสวัสดิ์
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา, 2546
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541
ตําแหน:งทางวิชาการ อาจารย/
บทความวิจัย
อาเส—าะ สาเหม, เมธี ดิสวัสดิ์ และเรวดี กระโหมวงศ/. (2559). “การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
บู ร ณาการของเมอร/ ด— อ ค(MIA) ร9 ว มกั บ การเรี ย นรู แบบร9 ว มมื อ ดวยเทคนิ ค CIRC เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการอ9านจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 3”. วารสารวิชาการศรีปทุม
ชลบุรี. 12(4), 190-200.
สุทธิพร บุญมาก, เมธี ดิสวัสดิ์, ณฐพงศ/ จิตรนิรัตน/ และจํานง แรกพินิจ. (2558). “ความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีต9อการบังคับใชพระราชกําหนดบริหารราชการในสถาน
การศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2548”. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 28(1), 136
- 155.
ชมพูนุช เพชรหับ, คุณอานันท/ นิรมล และเมธี ดิสวัสดิ์. (2558), “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร/ช9วย
สอน กลุ9มสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องคําพอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 5”. วารสารอัลนูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 10(18), 83 - 93.
รัชนี แกวเจริญ, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์. (2558). “การประเมินการดําเนินงานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ระบบทวิภาคีสาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน
กลุ9มภาคใต”. วารสารศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1), 84 - 94.
บทความทางวิชาการ
ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์. (2558). “สมมติฐานและวิธีการทางวิทยาศาสตร/”. วารสาร
ศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1), 13 - 27.
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5. นางวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543
ตําแหน:งทางวิชาการ
อาจารย/
บทความวิจัย
รมิ ด า มหั น ตมรรค, กาญจนวั ลย/ ภิ ญโญศุ ภ สิทธิ์ และ วั ล ลยา ธรรมอภิ บ าล อิ น ทนิ น . (2560). “การให
คําปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปhญญาเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกของเด็กหญิงใน
สถานสงเคราะห/เด็กบานสงขลา”, วารสารศึกษาศาสตร/ มสธ. 10(1), 160 – 177.
รัฐชญา ล9องเซ9ง, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และ เสาวรส ยิ่งวรรณะ. (2560). “การพัฒนาเครื่องมือวัด
ความรอบรู ดานพฤติ กรรมสุ ขภาพของผู สู งอายุ ในจั ง หวั ด สงขลา”, วารสารครุ พิ บู ล คณะครุ ศ าสตร/
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 4(2) , 93 - 111.
วิไลลักษณ/ คงตุก, กาญจนวัลย/ ภิญโญศุภสิทธิ์ และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2560). “ผลของการให
คําปรึกษาแบบกลุ9มตามทฤษฎีเผชิญความจริง เพื่อเสริมสรางพลังสุขภาพจิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ป>ที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย9าราง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปiอมนอก)”, วารสารศึกษาศาสตร/ มสธ.
10(2), 247– 260.
อุษณี แวอูเซ็ง, สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2560). “การพัฒนากิจกรรมค9าย
เพื่อเสริมสรางทักษะการจัดการปhญหาชุมชน สําหรับเยาวชนในจังหวัดนราธิวาส”,วารสารอัล-นูร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 12(22), 11 – 21.
วิภาพร แกวขวัญ และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2560). “การสรางแบบวัดการคิดอย9างมีวิจารณญาณ
สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป>ที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 3”, วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 12(22), 47 – 58.
วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน, นุชนาฏ ใจดํารงค/ และ นุชนาถ คงทอง. (2559). “การพัฒนาชุดฝgกอบรมผ9าน
เว็ บ เรื่ อง การสรางหนั งสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส/ สํ า หรั บ ครู ในสั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา จั ง หวั ด
สงขลา”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 5(1), 13 -27.
ศิรวัฒน/ สิงหโอภาส, กัลยาณี เจริญช9าง นุชมี และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2559) “การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส/ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ”,
วารสารวไลยอลงกรณ/ปริทัศน/. 6(2) ,79 – 91.
กัญชลี เบ็ญโส—ะ,สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ และ วัลลยา ธรรมอภิบาล. (2559). “การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง
การอนุรักษ/เทือกเขาแกวโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส9วนร9วม”, วารสารวิชาการศรีปทุม
ชลบุรี. 12(4), 180 - 189.
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เขมภพ นพคุณ, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และ เรวดี กระโหมวงศ/. (2559). “การประเมินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร/ สาขา
มนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/. 3(1), 1- 11.
เปมิกา สังข/ขรณ/, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และ นิรันดร/ จุลทรัพย/. (2559). “คุณภาพชีวิตการทํางาน
และความผูกพันต9อองค/การของพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ”, วารสารศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 16(1), 132 - 143.
ฟาดีละฮ/ ศรัทธาสุภัคกุล, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และ สุธาสินี บุญญาพิทักษ/. (2559). “การพัฒนา
หน9วยการเรียนรูทองถิ่น เรื่อง พืชภูมิปhญญา ที่ใชกระบวนการการสืบคนทางวิทยาศาสตร/ในการเรียนรู
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 ในอําเภอเจาะไอรอง”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร/ สาขามนุษยศาสตร/และ
สังคมศาสตร/. 3(1), 37 - 46.
ณัฏฐวีภรณ/ ทิพยวาศรี , เรวดี กระโหมวงศ/ และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2558). “การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น กลุ9มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทําขนมประเพณีทําบุญวัน
สารทเดื อ นสิ บ ของจั ง หวั ด สงขลา สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป> ที่ 1”, วารสารศึ ก ษาศาสตร/
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1), 33 - 46.
ดวงใจ ไพชํานาญ, เรวดี กระโหมวงศ/ และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2558). “การพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การขยายพันธุ/ยางพารา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 5 สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2”, วารสารศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(2), 140 - 151 .
นูรีมี อาแว, วั ลลยา ธรรมอภิบาล อิน ทนิน และ ชั ยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2558). “การพั ฒนาชุ ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 5 โรงเรียนบาน
ปะนาเระ (รัฐอุทิศ)”, ในรายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
เครือข9ายมหาวิทยาลัยราชัฏภาคเหนือ. (หนา 605 – 614) ครั้งที่ 15 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558.
พินิจ ดวงจินดา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ/, นวลพรรณ วรรณสุธี, วัลลยา ธรรมอภิบาล, พรพันธุ/ เขมคุณาศัย,
รัตติยา สาและ. (2558). "แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.
2556 กรณี ศึกษาจั งหวั ด สงขลา : ความคุ มค9 า และความโปร9 งใส", ในเอกสารการประชุ มวิ ช าการ
ระดับชาติ ดานการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร/ ครั้งที่ 2. (หนา 608 - 619). วันที่ 16 กรกฎาคม
2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ9.สงขลา.
มายีดะห/ เง—าะเห—าะติ, นวลพรรณ วรรณสุธี และ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน. (2558). “การพัฒนา
หน9 ว ยการเรี ย นรู รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน เรื่ อ ง ASEAN Study กลุ9 ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาต9างประเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 4”, ในรายงานการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “บูรณาการงานวิจัยสู9ความรูที่ยั่งยืน” วันที่ 11 กรกฎาคม
2558. ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก9น.
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ศศิธร บุษภักค/ , วัลลยา ธรรมอภิบาล และ นิรันดร/ จุลทรัพย/. (2558). “ผลการใชรูปแบบการฝgกอบรม
เพื่อเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาป>ที่ 2 โรงเรียนราษฎร/ประชานุ
เคราะห/ ๔๒ จังหวั ดสตูล”, วารสารศึ กษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปh ตตานี .
26(2), 68 - 77.
อิคลาศ อาแซดอยิ , นิรันดร/ จุลทรัพย/. และ วัลลยา ธรรมอภิบาล. (2558). “การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
ใชรูปแบบฝgกอบรมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาป>ที่ 3 โรงเรียนราษฎร/
ประชานุเคราะห/ ๔๒ จังหวัดสตูล”, วารสารศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขต
ปhตตานี. 26(3), 86 - 96.
วัลลยา ธรรมอภิบาล และศศิธร บุษภักค/. (2558). "การพัฒนารูปแบบการฝgกอบรม เพื่อเสริมสรางความ
ภาคภูมิใจในตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 2 โรงเรียนราษฎร/ประชานุเคราะห/ 42 จังหวัด
สตูล", เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจําป> 2558 .(หนา 257).
วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมืองจังหวัดสงขลา.
สงขลา. : เชน กราฟฟ`ก สตูดิโอ.
6. นางสุธาสินี บุญญาพิทักษ)
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/, 2536
กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2532
ตําแหน:งทางวิชาการ อาจารย/
งานวิจัย
บทความวิชาการ
มะกาดาฟ> หะยีตาเล—ะ, สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ และเมธี ดิสวัสดิ์. (2560). “วายังกูลิตนราธิวาส : องค/
ความรูทองถิ่นเพื่อการพัฒนา”. วารสารปาริชาต. 30(1) 51-73.
บทความวิจัย
กิตติรัตน/ เกษตรสุนทร, สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ และเมธี ดิสวัสดิ์. (2561). “การประเมินหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู“การประกอบอาชีพ” ในบริบทชุมชนเขมแข็ง
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง. ใน โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ/ระดับชาติ
สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม.
หนา 391 – 401.
สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ จริญญา ธรรมโชโต และกรุณา แดงสุวรรณ. (2561). “นวัตกรรมการพัฒนา
นักศึกษาครูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนรูเพื่อการอยู9ร9วมกัน”. The 5th National and
3rd International Conference on Education (NICE) 2018 ; Education, Leadership and
Innovation in learning Society. (159 - 160) July 5 - 8 2018. Phuket, Thailand.
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เทิดพงษ/ ชัยรัตน/ ฉันทัส ทองช9วย และสุธาสินี บุญญาพิทักษ/. (2561). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชสมองเป\นฐานเพื่อส9งเสริมความสามารถดานการอ9าน คิด วิเคราะห/”. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วลัยลักษณืวิจัย ครั้งที่ 10 . (หนา 42) วันที่ 27 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561. ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ/ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
อุไรวรรณ ทองแกมแกว, พินิจ ดวงจินดา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ/, สุนิสา คงประสิทธ/, ธนภัทร เต็มรัตนะกุล
, พัชลินจ/ จีนนุ9น, ชาลินี สะทานบัว, พรพันธุ/ เขมคุณาศัย และเบญจวรรณ บัวขวัญ. (2560). “การ
ประเมินแบบมีส9วนร9วมในระบบการบริหารจัดการกลุ9มวิจัย : กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีของกลุ9มวิจัย
สุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ9นใหม9และสังคม”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5(3),
446 - 456.
อาอีด—ะ หะยีดาแม, สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ และเรวดี กระโหมวงศ/. (2560). “การพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร/สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 3 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2”. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
12(22), หนา 37-46.
นะดา แสงวิมาน, สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ และสุเทพ สันติวรานนท/. (2560). “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่เสริมสรางจิตวิทยาศาสตร/โดยใชทฤษฎีการสรางองค/ความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 3”. (2560). วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
12(22), หนา 93-102.
ประพันธ/ ประทีปเกาะ สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ และนวลพรรณ วรรณสุธี. (2559). “การประเมินหลักสูตร
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา”. ใน การประชุมหาดใหญ9วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ9. หนา 1-3
อังคนา ราษฎร/เดิม สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ และเมธี ดิสวัสดิ์. (2559). “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อการ
อยู9ร9วมกันสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 4-5”. ใน การประชุมหาดใหญ9วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ9. หนา 33-34.
ฟาดีละฮ/ ศรัทธาสุภัคกุล, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน และสุธาสินี บุญญาพิทักษ/. (2559). “การพัฒนา
หน9วยการเรี ยนรูทองถิ่น เรื่อง พืชภู มิปhญญาที่ใชกระบวนการสืบคนทางวิ ทยาศาสตร/ในการเยนรู
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต
3 อํ า เภอเจาะไอรอง จั ง หวั ด นราธิ ว าส”. วารสารมหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร/ สาขา
มนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/. 3(1), 34-46.
กัญชลี เบ็ญโส—ะ, สุธาสินี บุญญาพิทักษ/ และวัลลยา ธรรมอภิบาล. (2559). “การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
เรื่อง การอนุรักษ/เทือกเขาแกวโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส9วนร9วม”. วารสารวิชาการ
ศรีปทุม ชลบุรี. 12(5), หนา 180 - 189.
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พินิจ ดวงจินดา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ/, นวลพรรณ วรรณสุธี, วัลลยา ธรรมอภิบาล, พรพันธุ/ เขมคุณาศัย,
รัตติยา สาและ. (2558). "แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.
2556 กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา : ความคุมค9าและความโปร9งใส", ในเอกสารการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ดานการบริ ห ารธุ ร กิ จ และเศรษฐศาสตร/ ครั้ ง ที่ 2. วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ9 จังหวัดสงขลา. หนา 608-619.
7. นายชัยลิขิต สร,อยเพชรเกษม
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พิษณุโลก, 2530.
กศ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ พิษณุโลก, 2526.
ตําแหน:งทางวิชาการ อาจารย/
บทความวิจัย
พลกฤษณ/ เจริญมูล, สุนทรา กลาณรงค/ และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2561). “ผลการจัดโปรแกรม
กิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพนักเรียน ช9วงชั้นที่ 1” ในการประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจําป>การศึกษา 2561. วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
อับดุลรอฮิม รอยิง, วิไลพิน แกวเพ็ง และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2561). “แรงจูงใจการออกกําลังกายของ
ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรูเชิงรุก ครั้งที่ 6
“Active Learning ตอบโจทย/ Thailand 4.0 อย9างไร” วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ/ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
กนกวรรณ นวลแกว และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2561). “ผลการใชแรงเสริมทางบวกต9อพฤติกรรมการ
ไม9ส9งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 1/7 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา”ใน การประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข9ายภาคใตตอนล9าง ครั้งที่ 1. วันที่ 21
มกราคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา.
พรนธี พรหมร9วมแกว, สุนทรา กลาณรงค/และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2560). “ผลการจัดกิจกรรมทาง
กายหลังเลิกเรียนที่มีต9อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา” ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร/วิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจ
บี หาดใหญ9 จังหวัดสงขลา
สุรชัย แซ9ด9าน, สุนทรา กลาณรงค/ และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2560). “ผลการฝgกโดยใชตารางเกา
ช9องและบันไดลิงที่มีต9อความคล9องตัวในนักกีฬากาบัดดี้” ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบัน
การพลศึกษา ครั้งที่ 7. วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมทาวน/อินทาวน/ กรุงเทพฯ
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นู9รี่หย—ะ เบ็ญหมัด, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และสุธาสินี บุญญาพิทักษ/. (2560). “การประเมินโครงการการ
จัดการศึกษาแบบมีส9วนร9วมขององค/กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน” ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ประจําป> 2560. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภัธวัน สินฉิม, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเสาวรส ยิ่งวรรณะ. (2559). “การพัฒนาตัวบ9งชี้สมรรถนะ
ของครูวิทยาศาสตร/ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” ใน การ
ประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8. วันที่ 15
ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
บรรณวิทย/ เสือสุวรรณ,วิไลพิน ทองประเสริฐ และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2559). “ผลการใชโปรแกรม
การฝgกจินตภาพต9อความแม9นยําในการเสิร/ฟวอลเลย/บอลแบบการกระโดดเสิร/ฟมือบน” ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” คณะศึกษาศาสตร/
มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ชนสิษฎ/ แกวมณี, สุนทรา กลาณรงค/, และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2559). “การศึกษาผลของโปรแกรม
Prehabilitation ที่ มี ต9 อ สมรรถภาพทางกายของนั ก กี ฬ ารั ก บี้ ฟุ ต บอลหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทย” ใน การ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ “นวั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ อนาคตประเทศไทย” คณะศึ ก ษาศาสตร/
มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
คัช ชา ศิ ริรั ตนพัน ธ/ , สุน ทรา กลาณรงค/ และชั ย ลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2559). “การสรางเกณฑ/ป กติ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตชั้นป>ที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา”. ใน การ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ “นวั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ อนาคตประเทศไทย” คณะศึ ก ษาศาสตร/
มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ธานินทร/ โสภิกุล, สุนทรา กลาณรงค/และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2559). “สมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพของนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป„ ในภาคใต” ใน การประชุ มวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม
การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 21 – 22 ตุลาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ทรงภพ เพชรอาวุธ, วิทยา เหมพัน ธ/และชั ยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2559). “ผลของการฝgกแบบคอม
เพล็กซ/ที่มีต9อความคล9องตัวของนักกีฬาแบดมินตัน” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม
การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 21 - 22 ตุลาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
วัชรียา เหล็มหมาด, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเรวดี กระโหมวงศ/. (2559). “การพัฒนาชุดกิจกรรม
การจัด การเรีย นรู แบบร9ว มมือโดยใชเทคนิคจิ๊ กซอว/ เพื่ อปi องกั น ปh ญหายาเสพติ ด ของนักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาป>ที่ 3”. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 12(3), 75 - 82.
สุชาติ บินโต—ะหีม, สุนทรา กลาณรงค/ และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2559). “สภาพความเป\นจริงและ
ความคาดหวั ง ในการออกกํ า ลั ง กายของนั กศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร/ วิ ท ยาเขตตรั ง”.
วารสารศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ วิทยาเขตปhตตานี. 27(3), 69 - 77.
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รอซีดะห/ ลาโฮ—ะยา, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสตอรี่ไลน/เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห/ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป>ที่ 6”. วารสารอัล-นูร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 11(21) 97 - 107.
วรรณี ปาทาน, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และกฤธยากาญจน/ โตพิทักษ/. (2559). “การพัฒนาหลักสูตร
ฝgกอบรม เรื่อง การปiองกันและควบคุมโรคติดต9อ สําหรับครูพี่เลี้ยงในศูนย/พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล”.
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 6(12). 93 - 106.
โนร/ลัยลา โต—ะประดู9, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และสุเทพ สันติวรานนท/. (2558). “ปhจจัยบางประการที่
สัมพันธ/กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดสตูล”.วารสารอัล-นูร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 10(18) , 33 - 42.
ประสาร ทองเอื้อ, สุนทรา กลาณรงค/ และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2558). “การพัฒนาเครื่องฝgกการ
ปะทะเพื่อสรางความแข็งแรงกลามเนื้อขาและหลังของนักกีฬามวยปล้ํา”. วารสารวิทยาศาสตร/และ
เทคโนโลยีการกีฬา. 15(2) , 43 - 58.
รัชนี แกวเจริญ, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์. (2558). “การประเมินการดําเนินงานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ระบบทวิภาคีสาขาวิชาธุรกิจคาปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน
กลุ9มภาคใต”. วารสารศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1) , 84 - 94.
สุริยัณฑ/ หัวหิน, สุนทรา กลาณรงค/ และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2558). “การศึกษาวิเคราะห/ทักษะ
การทําคะแนนในการแข9งขันกีฬาปhนจักสีลัต”. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 7(1) , 1 - 12.
บทความทางวิชาการ
ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเมธี ดิสวัสดิ์. (2558). “สมมติฐานและวิธีการทางวิทยาศาสตร/”. วารสาร
ศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 15(1), 13 - 27.
ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2558). “ผูมีวิถีปhญญา...ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”. วารสารหาดใหญ9วิชาการ. 13(2),
91 - 102.
8. นางสาวเสาวรส ยิ่งวรรณะ
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2555.
ค.ม. (สถิติเพื่อการศึกษา) จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2546.
ค.บ. (การสอนคณิตศาสตร/) จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, 2544.
ตําแหน:งทางวิชาการอาจารย/
บทวามวิจัย
เสาวรส ยิ่ งวรรณะ. (2561). รู ป แบบการประเมิ น จิ ต สํ า นึ กรั กษ/ น้ํ า ตามแนวคิ ด การประเมิ น 360 องศา.
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 13(2). 238 - 249.
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วีนัส ศรีศักดา, กฤธยากาญจน/ โตพิทักษ/, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และคุณอานันท/ นิรมล. (2560). การพัฒนา
กระบวนการเรียนรูเพื่อเสริ มสรางจิ ตสํานึ กรักษ/น้ํา ของเยาวชนคนกลางน้ํ า คลองท9 าแนะ จั งหวั ด
พั ท ลุ ง . วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบั บ ภาษาไทยสาขามนุ ษ ยศาสตร/
สังคมศาสตร/ และศิลปะ. 10(3). 617 - 632.
กฤธยากาญจน/ โตพิทักษ/, วรินธร เบญจศรี, วีนัส ศรีศักดา, จินตนา กสินันท/, เสาวรส ยิ่งวรรณะ คุณอานันท/
นิรมล และศิริรัตน/ สินประจักษ/ผล. (2561). การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
รักษ/น้ําของเยาวชนลุ9มน้ําคลองท9าแนะ จังหวัดพัทลุง. วารสารครุพิบูล. 5(1) 111 - 121.
ธนพงษ/ ชัยศิลป„, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และอรพรรณ กาญจนแกว. (2561). “การพัฒนาความสามารถในการ
บวกลบคูณหารทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 1 โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ TGT,” ใน
เอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําป> 2561. (หนา
1398 - 1403). วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
สงขลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ชนนิกานต/ เกียรติรุ9งโรจน/, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และยุทธนา ชมเชย. (2561). “ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร/
เรื่องความสัมพันธ/และฟhงก/ชัน ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบกลุ9มร9วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 4,” ในเอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่
28 ประจําป> 2561. (หนา 1404 - 1409). วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. สงขลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ณัฐวดี อนงค/, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และเด็จ ศรีทอง. (2561). “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทย/ปhญหา
เกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูโดยใช
กลวิธี STAR,” ในเอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28
ประจํ า ป> 2561. (หนา 1417 - 1422). วั น ที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบี พี สมิ ห ลา บี ช
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. สงขลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สุวรรณา แกวมรกฏ, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และสุภาภัค พรหมสุวรรณ/. (2561). “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดวยเทคนิค TGT เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส9วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 1,” ในเอกสาร
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําป> 2561. (หนา 1438
- 1443). วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. สงขลา
: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ลลนา พลเพชร, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และธนัญญา อารมฤทธิ์. (2561). “ความสามารถในการแกโจทย/ปhญหา
คณิตศาสตร/ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสดวยวิธีการสอนแบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป>ที่ 2,”
ในเอกสารนําเสนอ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําป> 2561.
(หนา 1460 - 1465). วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา. สงขลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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นิชนันท/ เบ็ญญามา, เสาวรส ยิ่งวรรณะ และกฤธยากาญจน/ โตพิทักษ/. (2561). “ปhจจัยพยากรณ/การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร/มหาวิทยาลัยทักษิณ : กรณีเปรียบเทียบ
ผลการวิเคราะห/ถดถอยโลจิสติกกับการวิเคราะห/จําแนก,” ในเอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ครั้ ง ที่ 28 ประจํ า ป> 2561. (หนา 1539 - 1546). วั น ที่ 8 – 9
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. สงขลา : สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ดนุ เ ดช สงศรี , เสาวรส ยิ่ ง วรรณะ และวาสนา พู ล ศรี . (2561). “ความสามารถในการแกโจทย/ ปh ญ หา
คณิตศาสตร/ เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชกระบวนการแกปhญหาของโพลยา (Polya) ของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป>ที่ 3,” ในเอกสารนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําป> 2561.
รัฐชญาล9องเซ9ง,เสาวรสยิ่งวรรณะและวัลลยาธรรมอภิบาลอินทนิน. (2560). “การพัฒนาเครื่องมือวัดความ
รอบรูดานพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดสงขลา,” วารสารครุพิบูล.4(2), 93 - 111.
ณัช ชาชู เ พ็ง,เสาวรสยิ่งวรรณะ และสุธ าส ินี บุญ ญาพิทักษ/. (2560). “การวิ จ ัย และพั ฒนาร ูปแบบการจ ัด
กิจกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแกโจทย /
ปัญหา คณิตศาสตร/ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป>ที่3,”ใน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ศึกษาศาสตร/ วิจ ัย”ครั้งที่4 (EducationalResearch Conference 4th)“นวัต กรรมการศึ กษา เพื่อ
Thailand 4.0.วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ9จังหวัดสงขลา.
อุทัยศิริคุณ,กฤธยากาญจน/โตพิทักษ/และเสาวรสยิ่งวรรณะ. (2559). “โมเดลการวัดผลกระทบจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถาบันผลิตครู,” วารสารศึกษาศาสตร/มหาวิทยาลัยทักษิณ. 16(พิเศษ),
110 – 119.
ภัธวัน สินฉิม, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเสาวรส ยิ่งวรรณะ. (2559). “การพัฒนาตัวบ9งชี้สมรรถนะครู
วิทยาศาสตร/สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3,”ใน โครงการ
ประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่8 “การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมอย9างยั่งยืนสู9โลกาภิวัฒน/” (Research andInnovation for Globalization). วันที่
15 ธันวาคม2559 ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
รัฐชญาล9องเซ9ง,เสาวรสยิ่งวรรณะและนอมวรรณบริบูรณ/. (2559). “การเปรียบเทียบค9าระดับน้ําตาลในเลือด
ของกลุ9มเสี่ยงโรคเบาหวานอําเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลาตั้งแต9ปีพ.ศ.2557 - 2559,”ในการประชุม
วิชาการเรื่องนวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ. (หนา180 - 194).วันที่ 3 – 5 ตุลาคม2559ณศูนย/
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/วิทยาเขตหาดใหญ9.
พ ิช าวดี เหมศิ ริ , ส ุธ าสิ นี บ ุญ ญาพ ิทั ก ษ/ , นวลพรรณ วรรณส ุธ ี และเสาวรส ย ิ่ง วรรณะ. (2559).
“ความสัมพันธ/เชิงสาเหตุ ข องทั ก ษะการวิ จั ย ของครูวิ ท ยฐานะชำนาญการพิ เ ศษสั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา ประถมศึกษาสงขลาเขต3,”ใน การประชุมหาดใหญ9วิช าการระดับ ชาติและ
นานาชาติครั้งที่ 7.(หนา 1104 - 1113). วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม Blue Ocean Hall
อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ9.
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ขวัญ ธิด ามุณีรัต น/,เสาวรสยิ่งวรรณะและกฤธยากาญจนโ/ ตพิทักษ/. (2558). “ปัจจัย จำแนกการเขาศึกษาใน
หลักสูตรผลิตครูของมหาวิทยาลัยทักษิณ,”วารสารครุพิบูล.1(2), 111 - 122.
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว:าง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
กับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว:างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
Bachelor of Art Program in Measurement and Evaluation in
Bachelor of Education Program in Measurement and Evaluation
Education
in Education
2. ปรัชญาวัตถุประสงค)ของหลักสูตรและผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง ปรัชญา
2. ปรัชญาและวัตถุประสงค)ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ที่มีความเขมแข็งดาน
ปรัชญา
การสรางเครื่องมือวัดประเมินและวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคคลและองค/กร
“รอบรูศาสตร/การวัด ซื่อสัตย/ ปฏิบัติ และ พัฒนาการศึกษาได”

วัตถุประสงค)หลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ให
มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรูและทักษะเชิงวิชาการสามารถประยุกต/ความรูสู9การปฏิบัติงานใน
วิชาชีพทางการวัดและประเมิน
3. มีทักษะทางปhญญา ในการคิดวิเคราะห/ สังเคราะห/ และสรางสรรค/ โดยใช
กระบวนการคนหาขอเท็จจริงอย9างเป\นระบบ ใฝdรู และสามารถพัฒนาตนอย9าง
ต9อเนื่อง

วัตถุประสงค)หลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู (Engaged Teacher) มี จิ ต
วิญญาณและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพนักวัดผล ปฏิบัติ
หนาที่ตามอุดมการณ/ความเป\นครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย/สุจริต รับผิดชอบ
ต9อวิชาชีพ
2. มีสมรรถนะตามเกณฑ/มาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานการเรียนรูกลุ9ม
สาขาวิช าการวัด และประเมิ นทางการศึ กษา สามารถสรางแรงบั นดาลใจใฝd รู
ออกแบบจัดการเรียนรู สรางเครื่องมือวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกช9วงวัย
ใหเกิดการเรียนรู

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับคุณวุฒิใหสอดคลองตามมคอ.1

ทบทวนและปรับปรัขญาการศึกษาใหสอดรับ
กับความ
เป\นครูนักวัดและประเมินทางการศึกษา
ทบทวนวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ซึ่ง หลักสูตร
ปรับปรุง พัฒนาภายใตแนวคิดฐานสมรรถนะ
วัตถุประสงค/ของหลักสูตรจึงมุ9งเนนสมรรถนะที่
บั ณ ฑิ ต ควรจะมี เ มื่ อ เรี ย นจบหลั ก สู ต ร และ
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค/
ตาม มคอ 1 และ มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ทั้ง 4 มาตรฐาน
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4. สามารถสื่อสาร สรางสัมพันธภาพระหว9างบุคคล และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหาความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสู9
ความยั่งยืน

ผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO)
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3. มีความรูในศาสตร/วิชาครูและเนื้อหาวิชาที่สอนซึ่งสอดคลองกับรายวิชาโท
ที่สัมพันธ/กับกลุ9มสาระการเรียนรู สามารถบูรณาการทักษะเชิงวิชาการ วิชาชีพครู
และการวัดประเมินทางการศึกษา กับการจัดการเรียนรู ผ9านการปฏิบัติจริงจาก
การปฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา โดยความร9 ว มมื อ ระหว9 า งสถาบั น ผลิ ต ครู กั บ
สถานศึกษาและชุมชน
4. ประพฤติตนเป\นแบบอย9างที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ อุทิศตน
ทุ9 ม เทพั ฒ นาการเรี ย นรู เพื่ อ ประโยชน/ สู ง สุ ด แก9 ผู เรี ย น รวมทั้ ง การถ9 า ยทอด
วัฒนธรรมและการเป\นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
5. เป\นผูเรียนรูและฉลาดรู สามารถพัฒนาตนเองใหเป\นบุคคลที่เรียนรูและ
รอบรูตลอดเวลา มี ศั กยภาพ และทัก ษะการเรี ย นรู ตลอดชีวิ ต สามารถสราง
นวัตกรรม(Innovative Teacher) ผ9านกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาผูเรียนและ
สรางองค/ความรู
6. มีทักษะทางปhญญา สามารถคิดวิเคราะห/ การคิดขั้นสูง และทักษะขาม
วัฒนธรรม โดยใชกระบวนการคนหาขอเท็จจริง การแสวงหาและสรางความรูดวย
ตนเองจากการฝgกประสบการณ/วิชาชีพและการปฏิบัติงานครู และประยุกต/ใชใน
การพัฒนาตนเองและการทํางานร9วมกับชุมชน สังคม
7. เป\นพลเมืองที่เขมแข็งและใส9ใจสังคม ต9อตานการทุจริตคอรัปชั่น ทํางาน
ร9วมมือกับผูอื่นดวยจิตอาสา มีความยุติธรรม เท9าเทียม เสมอภาค มีสัมพันธภาพที่
ดีและร9วมมือกับผูปกครองชุมชนเพื่อส9งเสริมอนุรักษ/วัฒนธรรมภูมิปhญญาทองถิ่น
และการอยู9ร9วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย9างสันติ
ผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง
- มี ก ารทบทวนและกํ า หนดผลการเรี ย นรู ที่
คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง จากเดิม 8 ELO
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ELO 1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูวัดและประเมินผลทางการศึกษา
และมีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาอย9างยั่งยืน
ELO 2 อธิบายองค/ความรูที่เกี่ยวของทางการวัดผล การประเมินผล การวิจัย
สถิติ และการประกันคุณภาพ
ELO 3 ประยุกต/ใชความรูที่เกี่ยวของกับการวัดผล การประเมินผล การวิจัย
สถิติ และการประกันคุณภาพ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ELO 4 สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ/ระหว9างหลักสูตร การเรียนการสอน กับ
การวัดผล ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
ELO 5 มีความสามารถทางการคิดอย9างมีวิจารณญาณ และสรางสรรค/งาน
ดานการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
ELO 6 มีความรับผิดชอบ ใฝdรู และพัฒนาตนอย9างต9อเนื่อง
ELO 7 แสดงออกถึงการมีภาวะผูนํา-ผูตามที่ดี เคารพในความแตกต9างระหว9าง
บุคคล
ELO 8 มีความสามารถในการวิเคราะห/ สรุปขอมูลข9าวสาร สามารถสื่อสาร
และมีดุลยพินิจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ELO1 แสดงพฤติ กรรมการมีจิ ตวิญ ญาณความเป\ นครู และปฏิ บัติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูวัดและประเมินทางการศึกษา เป\นครูนักพัฒนาที่มีทักษะ
การพัฒนาผูเรียน ตนเอง และชุมชน
ELO2 ปฏิ บั ติ ต นและปฏิ บั ติ ง านดวยความรั บ ผิ ด ชอบต9 อ สั ง คมอย9 า งมี จิ ต
สาธารณะ จิต สํา นึก ในการธํา รงความโปร9 งใสและต9 อตานการทุจริ ตคอรั ปชั่ น
ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเป\นพลเมืองที่เขมแข็ง
ELO3 บูรณาการความรู เนื้อหาวิช าเฉพาะและวิชาโทที่สอดคลองกับกลุ9 ม
สาระการเรียนรู แนวคิดทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร/การสอน วิธีการสอน
ในวิชาเฉพาะ กับ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของในการวัดทางการศึกษา การประเมิน
และประกันคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา สถิติและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มีความเท9า
เทียมและเสมอภาค
ELO4 วิเคราะห/ เชื่อมโยงความสัมพันธ/ระหว9างหลักสูตร การเรียนการสอน
กับการวัดผลประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเป\นครูผูนําทางปhญญา (Innovative Teacher) ที่มีความรอบรู ทันสมัย ทันต9อ
การเปลี่ยนแปลงสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนใฝdเรียนรูและพัฒนางานดานการ
วัดผล การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพอย9างสรางสรรค/
ELO5 ใชวิธี วิ ท ยาทางการวั ดและประเมิน ประกั น คุ ณภาพ และวิจั ย เพื่ อ
สรางสรรค/การเรียนรู นวัตกรรม และ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ELO6 ปฏิบัติการเรียนรูและสรางความสัมพันธ/ที่ดีกับชุมชนเพื่อปรับกระบวน
ทัศน/การทํางานของครูร9วมกับชุมชนสรุปองค/ความรูเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู เพื่อ

เป\น 12 ELO โดยกําหนด ELO ร9วมกันระหว9าง
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูสอน ผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูมีส9วนไดเสียของหลักสูตร อาทิ ศิษย/เก9า ศิษย/
ปhจจุบัน ผูใชบัณฑิต ผูปฏิบัติงานดานการวัดผล
ประเมินผล ครูพี่เลี้ยงในการฝgกประสบการณ/
วิชาชีพ ร9วมกับการสังเคราะห/ TQF มคอ.1 และ
สมรรถนะครูกลุ9มสาขาการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา รวมทั้งELO หลักสูตรวิชาชีพครู
ของคณะศึ ก ษาศาสตร/ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
เพื่อใชเป\นเปiาหมายในการกําหนดรายวิชา การ
วางแผนการจัดการเรียนรู ใหบรรลุตามผลการ
เรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ตามเกณฑ/ ก ารประกั น
คุณภาพหลักสูตร AUN QA
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3. จํานวนหน:วยกิต
จํานวนหน9วยกิตรวม ไม9นอยกว9า 134 หน9วยกิต

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

เขาถึงขอมูล ความรูและบริบทของชุมชน บนฐานชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
(PLC)
ELO7 สรางเครือข9ายความร9วมมือและความสัมพันธ/กับผูปกครองและชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ELO8 สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ อย9าง
รูเท9าทันภาษา ใชดุลยพินิจที่ดีและบูรณาการกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เกิดประโยชน/ต9อการเรียนรูของผูเรียน
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห/งานครู งานการวัดและประเมินทาง
การศึ ก ษา แสวงหาความรู และการจั ด การความรู ในสถานการณ/ ป ฏิ บั ติ
ประสบการณ/วิชาชีพครู
ELO10 แสดงสมรรถนะการเป\นผูช9วยครูในการสอน และ งานวัดและประเมิน
ทางการศึกษา
ในสถานศึ ก ษา ร9 ว มแกปh ญ หาและพั ฒ นาผู เรี ย นในสถานการณ/ ป ฏิ บั ติ
ประสบการณ/วิชาชีพครู
ELO11 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย9างมี
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/ และแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
สถานการณ/ ป ฏิ บั ติ ง านสอนในสถานศึ ก ษาและทดลองฝg ก ปฏิ บั ติ ง านวั ด และ
ประเมินทางการศึกษา
ELO12 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ครู งานวัดและประเมินทาง
การศึกษา สรางนวัตกรรม วิจัยพัฒนาผูเรียน และ เผยแพร9
3. จํานวนหน:วยกิต
ปรับจํานวนหน9วยกิตใหสอดคลองกับโครงสราง
จํานวนหน9วยกิตรวม ไม9นอยกว9า 142 หน9วยกิต
หลั ก สู ต ร เอก –โท ในมคอ 1 ซึ่ ง กํ า หนดให

มคอ 2 ปริญญาตรี
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4. โครงสร,างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม:น,อยกว:า
วิชาชีพครู
บังคับ
วิชาเอก
ไม9นอยกว9า
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
วิชาโท
ไม9นอยกว9า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม:น,อยกว:า

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

30
98
33
33
47
41
6
18
6

หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน:วยกิต

4. โครงสร,างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม:น,อยกว:า
วิชาชีพครู
ไม:น,อยกว:า
วิชาบังคับ
ไม9นอยกว9า
วิชาปฏิบัติการสอน ไม9นอยกว9า
ในสถานศึกษา
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
วิชาเอก
ไม:น,อยกว:า
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
วิชาโท
ไม:น,อยกว:า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม:น,อยกว:า

เหตุผลการปรับปรุง

30
106
36
22
12

หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต

2
40
34
6
30
6

หน9วยกิต
หน:วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต

หน9วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม9นอยกว9า 140
หน9วยกิต
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คงเดิม
- หมวดวิชาชีพครู
ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู ตาม
โครงสรางของคณะศึกษาศาสตร/ที่ไดปรับปรุง
เพื่ อ ใหเป\ น ไปตามมาตรฐานของคุ รุ ส ภา 4
มาตรฐาน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพฯ
(มคอ.1)
- หมวดวิชาเอก
- จัดกลุ9มและจัดทํารายวิชาใหสอดคลอง
กั บ มคอ. 1 วิ ช าเอกการวั ด และประเมิ น ผล
ทางการศึกษา กลุ9มวิชาเดิม 5 กลุ9มวิชา ไดแก9
1 วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดผล
2 วิชาการประเมินผล
3 วิชาการวิจัย
4 วิชาสถิติ คอมพิวเตอร/และสารสนเทศ
5 วิชาฝgกประสบการณ/วัดและประเมิน
เป\นจํานวน 4 กลุ9ม โดยพิจารณาความสัมพันธ/
และปรั บ ชื่ อ หมวดวิ ช าหรื อ กลุ9 ม วิ ช ารวม 23
รายวิชา เป\นวิ ชาบั งคั บ จํ านวน 12 รายวิช า
วิชาเลือก 11 รายวิชา ดังนี้
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4. มาตรฐานคุรุสภา
1. มาตรฐานความรูที่ 1 ความเป\นครู
2. มาตรฐานความรูที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
3. มาตรฐานความรูที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม
4. มาตรฐานความรูที่ 4 จิตวิทยาสําหรับครู
5. มาตรฐานความรูที่ 5 หลักสูตร
6. มาตรฐานความรูที่ 6 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
7. มาตรฐานความรูที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
8. มาตรฐานความรูที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9. มาตรฐานความรูที่ 9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
10. มาตรฐานความรูที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา
11. มาตรฐานความรูที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มาตรฐานคุรุสภา
มาตรฐานความรู, ดังนี้
1. มาตรฐานความรูที่ 1ค9านิยมและคุณลักษณะความเป\นครู
2.มาตรฐานความรูที่ 2ความรูและศาสตร/การสอน
3.มาตรฐานความรูที่ 3การปฏิบัติงานในหนาที่ครู
4.มาตรฐานความรูที่ 4ความสัมพันธ/กับผูปกครองและชุมชน

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
1 วิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
(5 วิชา)
2 วิ ช าการประเมิ น และประกัน คุ ณ ภาพ
ทางการศึกษา (3 วิชา)
3 วิชาการวิจัยทางการศึกษา (2 วิชา)
4 วิชาสถิติ คอมพิว เตอร/และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2 วิชา)
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานและ
เกณฑ/การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ.2561 ของสํ า นั ก งาน
เลขาธิการคุรุสภา
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7. คําอธิบายรายวิชา
0308111 ความเปDนครู
2(2-0-4)
Teacher’s Attributes
ความสํ า คั ญ พั ฒ นาการของวิ ช าชี พ ครู คุ ณ ลั ก ษณะความเป\ น ครู
บทบาทหนาที่ภาระงานของครู คุณธรรมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักธรร
มาภิบาลและความซื่อสัตย/สุจริต เกณฑ/มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนา
และพัฒนาวิชาชีพครูอย9างต9อเนื่อง การสรางเจตคติและศรัทธาต9อวิชาชีพครู การ
ฝgกปฏิบัติวิเคราะห/เพื่อเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเป\นครู รอบรูใน
เนื้อ หาวิช าที่ส อนและกลยุท ธ/ก ารสอน เพื่อ ใหผู เรี ยนคิด วิเคราะห/ สัง เคราะห/
สรางสรรค/สิ่ งใหม9 ๆ ไดเป\ น บุ ค คลแห9 ง การเรี ย นรู แสวงหาและเลือ กใชขอมู ล
ข9าวสารความรูเพื่อใหทันต9อการเปลี่ยนแปลง มีปฏิสัมพันธ/ระหว9างครูกับผูเรียนที่
ส9งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมีจิตวิญญาณความเป\นครูและรับผิดชอบต9อ
วิชาชีพครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป\นแบบอย9างที่ดีมีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคม
0308231 ภาษาไทยสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Language for Teacher
การใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟhง การพูด การ
อ9าน การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทย
เพื่อการเป\นครูและการสื่อความหมายอย9างถูกตองในการอยู9ร9วมกันอย9างสันติใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

7. คําอธิบายรายวิชา
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง
ผูเรียน และชุมชน สามารถใหเหตุผลและแกไขปhญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป\นครู เป\นผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
เรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต9างทางสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต/ใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา ตระหนักในสิทธิและหนาที่
ความเป\นพลเมืองและการส9งเสริมความเป\นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝdเรียนรู

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย9างเท9าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภา
มคอ.1 และอัตลักษณ/บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

- เปลี่ยนแปลงและบูรณาการจากรายวิชา
บังคับ 2 รายวิชา เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและ
ตามเกณฑ/ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9และ
ปรับหน9วยกิต จาก
2(1-2-3) เป\น 3(2-2-5)

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 151 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0308232 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
English Language for Teacher
การใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟhง การพูด การอ9าน การ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู วัฒนธรรมกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อความหมายอย9างถูกตองในการอยู9ร9วมกันอย9างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
0308241 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Psychology
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการ
เรียนรู ความแตกต9างระหว9างบุคคล เชาวน/ปhญญาและความถนัด สมองกับการ
เรี ย นรู ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู และปh จ จั ย ที่ เ กี่ ย วของ การเรี ย นรู ดวยตนเอง ความ
บกพร9องในการเรียนรู การจูงใจและกลยุทธ/เชิงจิตวิทยาในการจัดชั้นเรียน เพื่อ
สามารถใชจิตวิทยาในการทําความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนให
พัฒนาเต็มศักยภาพ
0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
Developmental Psychology
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ
ปh จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต9 อ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมของคนในวั ย ต9 า ง ๆ การส9 ง เสริ ม
พัฒนาการใหแก9คนทุกวัย และพัฒนาความสามารถของผูเรียน ตามช9วงวัย อย9าง
เต็มศักยภาพ

คงเดิม

0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู,เรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมองและ
การเรียนรู จิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ
การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษาในสถานศึกษา เพื่อรู
เขาใจ แกไข และพั ฒนาผู เรี ยนในบริ บทที่ หลากหลาย สรางและยอมรั บในความ
แตกต9างระหว9างบุคคล กลุ9ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา สรางแรง
บันดาลใจใหผูเรียนเป\นผูใฝdเรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป\นบุคคลแห9งการเรียนรู
ตลอดชีวิต

เหตุผลการปรับปรุง

- เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการจาก 3 รายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/ใน มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม9

- 152 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู,เรียน
2(2-0-4)
Guidance for Student Development
หลักเบื้องตนของการแนะแนว วิวัฒนาการของการแนะแนวทั้งใน
และต9างประเทศ สภาพการแนะแนวในสถานศึกษาในปhจจุบัน บริการที่สําคัญ
ของการแนะแนว การนําหลักการแนะแนวไปใชในการจัดบริการแนะแนวและจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียนการใหคําปรึกษา แนะนํา ช9วยเหลือนักเรียนให
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Technology and Innovation for Education
บทบาท ความหมาย ความสําคัญ แนวโนมของเทคโนโลยี นวัตกรรม
การศึกษาและสื่อการเรียนรูที่ส9งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู หลักการและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อความหมายดวยภาพและเสียง องค/ประกอบศิลป„ที่ใชในการ
ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู แหล9งการเรียนรูและเครือข9ายการเรียนรู วิธี
ระบบ ฝgกปฏิบัติการออกแบบ พัฒนา ใช ปรับปรุง และประเมินสื่อเพื่อการเรียนรู

มคอ 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Technology Digital for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย9างเท9าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู,ผู,เรียน 3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห/ปhญหาวิจัยจากปรากฏการณ/ในชั้น
เรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส9งเสริมทักษะการเรียนรู และการ
พัฒนาความเป\นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปhญหา และพัฒนาการ

- เปลี่ยนแปลงบูรณาการกับรายวิชาชีพครู
บังคับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/ใน มคอ.1
ของ สกอ. ที่ปรับใหม9

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 153 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

เรียนรู การวิเคราะห/ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุง
ผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร9
0308310 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
2(1-2-3)
Activities for Boy Scout and Girl Guides
ประวัติขอบข9ายวัตถุประสงค/และประโยชน/ของลูกเสือและยุวกาชาด
หลักการของลูกเสือและยุวกาชาด ฝgกปฏิบัติการมีวินัยและความเป\นระเบียบพิธี
เป`ดและพิธีป`ดการประชุมกองเคหพยาบาล การบําเพ็ญประโยชน/ หลักสูตรวิชา
ลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
0308311 การสอนจุลภาคและประสบการณ)วิชาชีพครู
2(1-2-3)
Microteaching and Teacher Experiences
ฝgกทักษะการจัดการเรียนรูระหว9างเรียน การแกปhญหาการจัดการ
เรียนรูในสถานการณ/จําลองทั้งการสอนแบบเดี่ยวและแบบทีม ฝgกสังเกตวิเคราะห/
สังเคราะห/ประเมินผลเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและศึกษา
งานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู การออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจใหคะแนน
และตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การจัดการศึกษา
บูรณาการความรู ปฏิบัติการสอนประสบการณ/วิชาชีพครู วางแผนศึกษาผูเรียน
สัง เกต สั ม ภาษณ/ รวบรวมขอมู ล ดวยวิ ธี การต9 างๆ นํา เสนอผลการศึ กษาวิ จั ย
แกปh ญ หาผู เรี ย นร9 ว มกั บ สถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและนํ า
หลั ก สู ต รไปใช ฝg ก จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ จุ ด ประสงค/ ก ารสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผูเรียน
เพื่อพัฒนาความเป\นครูมืออาชีพ

ยกเลิก

- เนื่องจากรายวิชาไม9สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/
ใน มคอ.1 และมีการกําหนดใหจัดเป\นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรความเป\นครูสําหรับนิสิตทุกคน

0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
การวิเ คราะห/หลัก สูตรและสาระการเรีย นรูวิช าเฉพาะ หลักการ
จัดการเรียนรูและประเมินผลวิชาเฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและ
เทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในชั้นเรียนและ การสรางชุมชนการ
เรียนรูวิชาชีพสําหรับครูวิชาเฉพาะ

- เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการจาก 2 รายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/ใน มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม9
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0308461 การสอนเฉพาะสาขา
2(1-2-3)
Teaching Specific Subject
วิเคราะห/ หลัก สูตรกลุ9มสาระการเรีย นรูวิ ธีการจัดการเรียนรูตาม
รายวิชาเฉพาะสาขาการทําแผนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมิน การสอน
ซ9อมเสริม และฝgกปฏิบัติการสอนวิชาเอก
0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Education Philosophy and Curriculum
Development
ปรั ชญา แนวคิ ด ทฤษฎี การศึ กษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒนธรรม ประวัติความเป\นมา ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน/และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร องค/ประกอบและ
ประเภทของหลั ก สู ต ร แนวคิ ด และหลั ก การจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร รู ป แบบและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร
ปhญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ฝgกปฏิบัติ
วิเคราะห/หลักสูตร ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อประยุกต/ ใชและ
พัฒนาสถานศึกษา โดยวิเคราะห/เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู,และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Process Organization and Classroom
Management
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู การสอน การจัดการชั้นเรียน วินัยและ
การพัฒนาวินัยนักเรียน รูปแบบการเรียนรู การบริหารจัดการในชั้นเรียน เทคนิค
การคุมชั้นเรียนการประสานประโยชน/ในการจัดการชั้นเรียน การสังเกต วิเคราะห/

0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู,
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การ
วิ เ คราะห/ ห ลั ก สู ต ร การออกแบบหลั ก สู ต รและนวั ต กรรมทางหลั ก สู ต รเพื่ อ
ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช การประเมินและปรับปรุง
หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น และฝg ก จั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
แกนกลาง แนวคิด ทฤษฏี การจัดการเรียนรู องค/ประกอบการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป\นสําคัญ การจัดการเรียนรูเชิงรุก การบูรณาการ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค/ความรูเกี่ยวกับชุมชน เพื่อจัดการ
เรียนรูในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
และฝgกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ยกเลิก

- เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และปรับคําอธิบาย
รายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครูที่ปรับใหม9ของคุรสุ ภาและตามเกณฑ/ใน
มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- เนื่องจากสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่
ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/ใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- 155 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ปh ญ หาในชั้ น เรี ย นเป\ น รายกรณี ฝg ก แกปh ญ หาการจั ด การชั้ น เรี ย นโดยใช
กระบวนการวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ฝg ก กระบวนการคิ ด
วิเคราะห/ คิดสรางสรรค/และการแกปhญหาของผูเรียน การออกแบบและการจัด
ประสบการณ/การเรียนรู เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเป\น
สํ า คั ญ การบู ร ณาการเนื้ อ หาในกลุ9 ม สาระการเรี ย นรู การบู ร ณาการเรี ย นรู
แบบเรียนรวมการใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การบูรณา
การการเรียนรูและสามารถนํานวัตกรรมใหม9 ๆ มาใชในการจัดการในชั้นเรียนได
อย9างมีประสิทธิภาพ การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส9งเสริมการเรียนรู การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูการพัฒนาศูนย/การเรียนใน
สถานศึกษา และการประเมินการเรียนรูเพื่อสามารถออกแบบการเรียนรูและจัด
กิจกรรมที่ส9งเสริมการเรียนรูของผูเรียนและสามารถจําแนกระดับการเรียนรูจาก
การประเมินผล
0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information Technology for Education
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร/ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โครงสรางและเครือข9ายสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการผลิต เลือก และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการศึกษา ฝgกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร/
ในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

มคอ 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย9างเท9าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก

- เปลี่ ย นแปลงโดยนํ า ไปบู ร ณาการกั บ ราย
วิชาชีพครูบังคับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9
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0308391 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
หลั ก การและเทคนิ ค การวั ด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา
การประเมินผลแบบย9อยและแบบรวม การประเมินตามสภาพจริง การสรางและ
การใชเครื่ อ งมื อ วั ด ผลและประเมิ น ผลชนิ ด ต9 า ง ๆ ดานความรู ความคิ ด ดาน
คุ ณ ลั ก ษณะและดานการปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น จากแฟi ม สะสมงาน การแปล
ความหมายคะแนน การใหระดับผลการเรียนรูทั้งดานการประเมินภาคทฤษฎีและ
ประเมินภาคปฏิบัติ การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและการจัดการเรียนรู
และหลักสูตร ปฏิบัติการวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเป\นจริง

0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality
Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูแนวใหม9 การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการ
เรี ย นรู การประยุ กต/ ห ลั กการประเมิ นมาใชในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แนวคิ ด และหลั ก การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กฎหมายและแนวปฏิ บั ติ ที่
เกี่ยวของกับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดแผนพัฒนาและโครงการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา การนําผลการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษามาใชเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

- บู ร ณาการ 2 วิ ช าเป\ น วิ ช าใหม9 โดยเขี ย น
คําอธิบายกระชับ ครอบคลุมมาตรฐานความรู

0308410 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มาตรฐานและตัวบ9งชี้คุณภาพ เครื่องมือที่เกี่ยวของในการประกันคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การเขียนรายงาน การประเมินตนเอง ระบบ
การประกันคุณภาพของหน9วยงานทางการศึกษา ปฏิบัติการจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอย9างต9อเนื่อง

มากขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงใหสอดคลองกั บ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและ
ตามเกณฑ/ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9
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0308473 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Research
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน บทบาทครูในฐานะนักวิจัย การใช
และผลิตงานวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กําหนด
ปhญหาวิจัยชั้นเรียน การออกแบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อ
แกปhญหาหรือพัฒนาผูเรียน เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห/
ขอมูลและสรุปผลการวิจัย การทําเคาโครงและรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัย
ไปใชในการจัด การเรีย นการสอน และฝg กปฏิบั ติอ อกแบบการวิจั ยในประเด็ น
ปhญหาการเรียนการสอนที่สนใจ
0308511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-18-0)
Professional Practicum 1
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรูทั้งหมด
มาใชจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป\นสําคัญ ปฏิบัติการจัดกระบวนการ
เรียนรูในสาขาวิชาเอก เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรู โดยการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูรูปแบบต9าง ๆ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู นําผลการประเมินและศึกษาวิจัยเพื่อแกปhญหาหรือพัฒนา
ผูเรียนโดยจัดทําเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู แบ9งปhนความรูในการสัมมนาทางการศึกษา

0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู,เรียน 3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้น
เรี ย นและการพั ฒ นาชุ ม ชนการเรี ย นรู วิ ช าชี พ การวิ เ คราะห/ ปh ญ หาวิ จั ย จาก
ปรากฏการณ/ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส9งเสริม
ทักษะการเรียนรู และการพัฒนาความเป\นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัย
เพื่อแกปhญหา และพัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห/ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย
การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียน
รายงานวิจัยและเผยแพร9
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการรูรอบงานครูในสถานศึกษาเป\นเวลา 4 สัปดาห/ วิเคราะห/
ความรู ทฤษฎี แสวงหาความรู และจัดการความรูเกี่ยวกับงานครูที่สะทอนความรู
รอบเกี่ย วกับ ผูเรี ยน ครู และโรงเรี ย นมี ทัก ษะในการใชภาษาและการสื่ อสาร
ระหว9างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ การทํางานเป\นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร9วมกับผูปกครองและชุมชนอย9างสรางสรรค/ การใชเทคโนโลยีเป\นเครื่องมือใน
การสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน มีความเชื่อ ค9านิยมที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม
วินัย ความรับผิดชอบ ประพฤติตนเป\นแบบอย9างที่ดี สรุปและเขียนรายงานผล
การปฏิบัติงาน

- เปลี่ยนแปลง โดยปรับคําอธิบายรายวิชา เพิ่ม
การวิจัยกับสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของ
คุรุส ภาและตามเกณฑ/ใ น มคอ.1 ของ สกอ.ที่
ปรับใหม9

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9 จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป\น 4 รายวิชา
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มคอ 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-18-0)
Professional Practicum 2
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู
ทั้งหมดมาใช จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป\นสําคัญ ปฏิบัติการจัด
กระบวนการเรียนรูในสาขาวิชาเอก เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลอง
กับการจัดการเรียนรู โดยการใชเทคนิคยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูรูปแบบต9าง ๆ
วัดและประเมินผลการเรียนรู นําผลการประเมินและศึกษาวิจัยเพื่อแกปhญหาหรือ
พัฒนาผูเรียน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูของตนเอง ทํารายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู แบ9งปhน
ความรูในการสัมมนาทางการศึกษา

0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บัติ การเป\น ผูช9 วยครู ในสถานศึ กษาเป\น เวลา 4 สั ปดาห/ ช9 ว ย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหนาที่ครู ดูแลช9วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา
กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป\นรายบุคคลและยอมรับความแตกต9างของผูเรียน
ร9วมวิเคราะห/แกปhญหาพัฒนาผูเรียนเป\นรายบุคคลกับเครือข9ายผูปกครองและ
ชุมชน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย9างเป\นระบบมีทักษะในการ
ใชภาษาและการสื่อสารระหว9างบุคคล การสรางสัมพันธภาพการจัดการอารมณ/
ของตนเองและเขาใจอารมณ/ของผูอื่นการทํางานเป\นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค/
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป\นเวลา 4 สัปดาห/ ปฏิบัติงานสอน
โดยนําความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู
การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปhญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษา
เพื่อการสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับ
ผูปกครองและชุมชนอย9างสรางสรรค/จัดการเรียนรูในสถานการณ/จริงอย9างนอย 2
ระดับ หรือ 2 ระดับชั้นและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการ

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9 จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป\น 4 รายวิชา

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9 จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป\น 4 รายวิชา

- 159 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิบัติ งานในหนาที่ค รูในสถานศึกษาเป\น เวลา 1 ภาคเรียน (18
สัปดาห/) ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้น
เรียนในสถานการณ/จริงโดยบูรณาการศาสตร/การสอน เนื้อหา เทคโนโลยี และ
จรรยาบรรณวิชาชีพภายใตการนิเทศของครูพี่เลี้ยงร9วมกับอาจารย/นิเทศก/ เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปhญญารูคิดและมีความเป\นนวัตกร ส9งเสริม อนุรักษ/วัฒนธรรม
และภูมิปh ญญาทองถิ่น ใชวิธีก ารวั ดและประเมิ นผลเพื่อ เสริ มพลั งการเรี ยนรู
ประยุกต/ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ดําเนินการวิจัย สรางสื่อ/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครู โดยการ
สะทอนคิด ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูปกครองและชุมชนอย9าง
สรางสรรค/ เขียนรายงานผลการวิจัยและเผยแพร9บทความวิจัย มีส9วนร9วมในการ
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9 จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป\น 4 รายวิชา
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มคอ 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308201 การปฏิบัติการสอนในต:างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป\นผูช9วยครูในสถานศึกษาในต9างประเทศเป\นเวลา 4
สัปดาห/ ปฏิบัติงานผูช9วยสอนหรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรม
ร9วมวิเคราะห/ปhญหาและดูแลช9วยเหลือผูเรียนร9วมกับครูพี่เลี้ยงเครือข9ายผูปกครอง
และชุมชน ฝgกการใชทักษะภาษาต9างประเทศเพื่อการสื่อสารระหว9างบุคคล การ
สรางสัมพันธภาพการทํางานเป\นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่นในบริบท
ขามวัฒนธรรมอย9างสรางสรรค/ แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผล
อย9างเป\นระบบ
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู,
3(2-2-5)
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนการเรียนรู บทบาทและทักษะของครู
ในการสรางชุมชนการเรียนรูของครู การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบร9วมมือ
รวมพลัง การปรับเปลี่ยนหองเรียนไปสู9พื้นที่แห9งการเรียนรู การสรางนวัตกรรม
การจัดการศึกษาร9วมกับผูปกครอง การสรางชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับสังคม ชุมชน
และความแตกต9างทางวัฒนธรรม

- เพิ่มเติม เพื่อใหนิสติ ไดมีประสบการณ/สอนใน
ต9างประเทศ

0308262 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Education
ความหมาย แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เ กี่ยวของกั บการศึกษา
ตลอดชีวิต ความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเปiาหมายของการศึกษา
ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสานระหว9างการจัดการศึกษาในระบบกับ
การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รู ป แบบและกิ จ กรรมการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการ
ความรู ปhจจัยที่มีอิทธิพลต9อการจัดการเรียนรูนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัย
วิเคราะห/แนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติในสถานการณ/จําลอง

-บูรณาการในสาระกับรายวิชาชีพครูเลือกเพื่อเป\น
รายวิ ชาบั งคั บตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ที่ ป รั บ
ใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/ใน มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม9

- 161 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308221 การศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Education
ประวั ติ ค วามเป\ น มาและระบบการจั ด การศึ ก ษาไทยมาตรฐาน
การศึ กษาและมาตรฐานของหลัก สูตรวิสัย ทัศน/ และแผนพั ฒนาการศึกษาไทย
วิเคราะห/สภาพปhจจุบันและแนวโนมการจัดการศึกษาไทย
0308244 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6
General Psychology
แนวคิด หลักการ และความรูเบื้องตนทางจิตวิทยาเพื่อเป\นพื้นฐาน
ในการทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย/
0308261 การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Special Education
ความหมายแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลัก การที่เ กี่ ย วของกั บ การศึ ก ษา
พิเศษ ความสําคัญของการจัดการศึกษาพิเศษการคัดกรองเด็กพิเศษ วิธีการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กพิเศษการจัดการกับพฤติกรรมผูเรียนที่เป\นเด็กพิเศษ การจัดการ
เรียนร9วมระหว9างเด็กปกติและเด็กพิเศษฝgกปฏิบัติวิเคราะห/ปhญหาและแนวโนม
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
0308262 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Education
ความหมาย แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เ กี่ยวของกั บการศึกษา
ตลอดชีวิต ความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเปiาหมายของการศึกษา
ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสานระหว9างการจัดการศึกษาในระบบกับ
การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รู ป แบบและกิ จ กรรมการจั ด

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6) -,บูรณาการเนื้อหา และแยกเป\น 2 รายวิชา
ในรายวิชาชีพครูเลือกและวิชาชีพครูบังคับ
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห/
กรณีตัวอย9างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยกเลิก
- นําเนื้อหารายวิชา 0308244 จิตวิทยาทั่วไป ไป
บูรณาการเป\นรายวิชา 0308232 จิตวิทยาสําหรับ
ครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายใหสอดคลองกับสาระ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9
Inclusive Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม จิตวิทยาเด็กพิเศษ เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษา
รายบุคคล บทบาทและความร9วมมือของครู ผูปกครอง สถานศึกษา ผูที่มีส9วน
เกี่ยวของและชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
0308311 สังคมแห:งการเรียนรู,ตลอดชีวิต
3(2-2-5) -บูรณาการในสาระกับรายวิชาชีพครูเลือก
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย สอดคลองกับ
Lifelong Learning in a learning Society
แนวคิด การศึก ษาตลอดชีวิต กระบวนทัศน/สั งคมแห9 งการเรียนรู การเปลีย่ นแปลงของสังคม
นโยบายส9งเสริมการพัฒนาสังคมแห9งการเรียนรู ความสําคัญของสังคมแห9งการ
เรียนรู กระบวนการพัฒนามนุษย/แบบองค/รวมโดยผสานการจัดการศึกษาใน
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการ ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝgกปฏิบัติเพื่อสรางสังคม
ความรูปhจจัยที่มีอิทธิพลต9อการจัดการเรียนรูนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัย แห9งการเรียนรูตลอดชีวิตอย9างยั่งยืน
วิเคราะห/แนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติในสถานการณ/จําลอง
0308263 การสอนซ:อมเสริม
3(2-2-5)
ยกเลิก
Remedial Teaching
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วของกั บ การสอนซ9 อ มเสริ ม
ความสําคัญของการสอนซ9อนเสริม แนวทางการวินิจฉัยผูเรียน หลักการ วิธีการ
และเทคนิคการสอนซ9อมเสริม การติดตามและประเมินผลการสอนซ9อมเสริม ฝgก
ปฏิบัติการวินิจฉัยผูเรียนและการออกแบบกิจกรรมการสอนซ9อมเสริม
0308264 การสอนการสืบเสาะความรู,ทางวิทยาศาสตร)
3(2-2-5)
ยกเลิก
Scientific Inquiry Teaching
ความหมายของธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร/ ใ นดานความรู
วิ ท ยาศาสตร/ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร/ แ ละการไดมาซึ่ ง ความรู ทาง
วิทยาศาสตร/ องค/ประกอบของการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร/ ปฏิบัติการ
ออกแบบการสอนวิทยาศาสตร/ที่ส9งเสริมความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร/
และการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร/
0308265 การคิดทางคณิตศาสตร)
3(2-2-5)
ยกเลิก
Mathematical Thinking
ความหมาย และความสําคัญของการคิดทางคณิตศาสตร/ ทฤษฎีการ
สอนคณิ ต ศาสตร/ โครงสรางการคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร/ วิ ธี การทางคณิต ศาสตร/
แนวคิดทางคณิตศาสตร/ ทัศนคติทางคณิตศาสตร/ คําถามที่ช9วยในการพัฒนาการ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

เนื่องจากรายวิชาไม9สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9 จา

เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการกับราย
วิชาชีพครูเลือก 0308330 การสอนเฉพาะ
สาขา

เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการกับราย
วิชาชีพครูเลือก 0308330 การสอนเฉพาะ
สาขา
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คิดทางคณิตศาสตร/ ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ส9งเสริมการคิดทาง
คณิตศาสตร/ การประเมินการคิดทางคณิตศาสตร/
0308282 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
ยกเลิก
Technology for Education
ทฤษฎี เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมการศึ ก ษาที่ ส9 ง เสริ ม การพั ฒ นา
คุณภาพการเรียนรู แหล9งการเรียนรูและเครือข9ายการเรียนรู การออกแบบการ
สราง การนํา ไปใช การประเมิน และปรั บปรุง สื่อและนวั ตกรรม ตลอดจนการ
ประยุกต/ใชอย9างเหมาะสม
0308291 การประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5) 0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
3(2-2-5)
Educational Evaluation
Project and Program Evaluation Design
แนวคิดหลักการประเมินโครงการการวัดผลรูปแบบในการวางแผน
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับโครงการและการเขียนโครงการ ทฤษฎี
วิธีการการกําหนดเกณฑ/หลักการตัดสินและการเขียนเคาโครงการประเมินและ และรู ป แบบการประเมิ น โครงการ วิ เคราะห/ โ ครงการและออกแบบประเมิ น
การเขียนเคาโครงการประเมินโครงการทางการศึกษา
โครงการ เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสรางเครื่องมือ เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห/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
แนวคิดการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพความเป\นครูบทบาทครู
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครู นั ก ปฏิ รู ป
ต9อการจัดการศึกษาการปฏิบัติตนของครูในฐานะบุคคลแห9งการเรียนรูและการ การศึกษา การสรางสรรค/อัตลักษณ/ครูผูใฝdเรียนรูตลอดชีวิต ผูมีความคิดริเริ่ม
เป\นผูนําทางวิชาการและการสรางเจตคติที่ดีต9อวิชาชีพครูการวิเคราะห/ปhญหาของ ผู สรางการเปลี่ ย นแปลงดานการศึ ก ษาที่ ส ามารถทํ า งานร9 ว มกั บ คนอื่ น การ
วิชาชีพครูและแนวโนมการพัฒนาวิชาชีพครู
ประยุกต/จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู9การสอนและส9งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การ
มีส9วนร9วมในการสรางสรรค/นวัตกรรมครูกลาสอนผ9านการอภิปราย การตั้งคําถาม

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการกับราย
วิชาชีพครูบังคับ 0308120 ภาษาและ
เทคโนโลยีดิจติ ทัลสําหรับครู

- เปลี่ ย นแปลงรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช าและ
คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับเกณฑ/ มคอ1
และมาตรฐานคุรุสภา

- เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา คําอธิบายใหม9เพื่อให
สอดคลองกับกระบวนทัศน/ใหม9ในการจัด
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9
ของคุรุสภาและตามเกณฑ/ใน มคอ.1 ของ สกอ.
โดยปรับใหม9 เป\น 2 รายรายวิชาชีพครูเลือก
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ไม:มี

0308313 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Sociology in Multicultural Context
ความรูพื้นฐานทางสังคมวิทยาในบริบทของพหุวัฒนธรรมการศึกษา
ชุมชนฝgกวิเคราะห/และกําหนดแนวทางในการสรางความเขาใจและการยอมรับใน
เอกลักษณ/และความแตกต9างทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู9ร9วมกันอย9างเป\นเอกภาพ
สอดคลองกับบริบทของพหุวัฒนธรรมในชุมชน

0308314 สัจธรรมนําชีวิตสําหรับครู
3(3-0-6)
Truth of Life for Teachers
อธิบาย วิเคราะห/ประเด็นเกี่ยวกับสาระสําคัญความหมายสัจธรรมนํา
ชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห9งความจริง จุดมุ9งหมายและคุณค9าของชีวิตของ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
การเรียนรูเป\นกลุ9ม การเรียนรูจากปhญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห/ และ
ฝgกปฏิบัติโดยเคารพสิทธิทางปhญญา
0308211 ความเปDนมนุษย)และการเรียนรู,สาํ หรับครู
3(2-2-5)
Humanity and Learning for Lechers
ความเป\นมนุษย/ที่สมบูรณ/ ธรรมชาติของการเรียนรู การจูงใจ และ
พฤติกรรมมนุษย/ กระบวนการจิตตปhญญาศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในความ
เป\นมนุษย/ สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรูเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค/รวม การปรับตัวสู9สังคมสมัยใหม9เพื่อรู เขาใจ
แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป\นผู
ใฝdเรียนรูตลอดชีวิต
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teachers and Research of Multicultural Education in
Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒนธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการ
วิ จั ย ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม จรรยาบรรณครู นั ก จั ด การเรี ย นรู ในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม วิเคราะห/กรณีศึกษางานวิจัยพหุวัฒนธรรม ปhญหาและผลกระทบ
เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการ
ออกแบบการวิจัยพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
3(2-2-5)
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห9งความจริง
จุดมุ9งหมายและคุณค9าของชีวิตมนุษย/ สภาพปhญหาของสังคมไทย การมองความ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เพิ่ ม รายวิ ช าใหเหมาะสมกั บ เกณฑ/ มคอ1
และมาตรฐานคุรุสภา

- เปลี่ยนแปลงโดยเนนวิจยั เป\นฐานการเรียนรู
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการนําไปใชและ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและ
ตามเกณฑ/ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับบริบทการ
นําไปใชและสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่
ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ/ใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- 165 รายวิชาหลักสูตรเดิม
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มนุษย/ สภาพปhญหาของสังคมไทย การมองความจริงของชีวิตดวยหลักศาสนธรรม จริ ง ของชี วิ ต ดวยหลั ก ศาสนธรรมในการแกปh ญ หาชี วิ ต และประยุ ก ต/ ใ ชใน
ในการแกปhญหาชีวิต และประยุกต/ใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับครู
ชีวิตประจําวัน สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป\นมนุษย/เพื่อการอยู9ร9วมกันอย9าง
สันติสุขและสันติภาพ ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308315 สังคมไทยวิพากษ)สําหรับครู
3(3-0-6) 0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ)
3(2-2-5)
Critics in Thai Society for Teachers
Development of Thai Critical Society
วิพากษ/ประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการดานประวัติศาสตร/ในประเทศ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของ
ไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา พัฒนาการดานประวัติศาสตร/ในประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การ
ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต9ละยุคสมัย ตลอดจนแนวการพัฒนาบนวิถีชีวิตของ พัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต9ละยุคสมัย
ตนเอง
ตลอดจนแนวการพัฒนาบนวิถีชีวิตของตนเองที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308316 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6) 0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Laws
Education Law
ความรู เกี่ ย วกั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ
แห9งชาติพระราชกฤษฎีกาพระราชกําหนดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิเคราะห/
ทางการศึ ก ษาระเบี ย บขอบั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทาง กรณีตัวอย9างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
การศึกษาวิเคราะห/กรณีตัวอย9างการใชกฎหมายทางการศึกษา
0308317 สัมมนาวิชาชีพครู
3(1-4-4)
ยกเลิก
Seminar in Teacher Profession
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรูใหไดมาตรฐานและศาสตร/ทางการศึกษาใหม9 ๆ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- ปรับชื่อวิชาและปรับหน9วยกิตเนนทฤษฏีและ
ปฏิบัติ ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9

- ปรับคําอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มการวิเคราะห/
กรณีตัวอย9าง

- เนื่องจากมีสาระซ้ําซอนกับรายวิชาชีพครู
บังคับที่ปรับปรุงใหม9 และไม9สอดคลองกับ
เกณฑ/มาตรฐานคุรสุ ภา และ มคอ.1 ของ สกอ.
ที่ปรับใหม9
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0308331 การอ:านบทความภาษาอังกฤษทางการศึกษา
3(3-0-6) 0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
Reading English Articles in Education
English Language for Teacher Academic Development
ฝgกอ9 านงานเขีย นภาษาอั งกฤษในรู ปแบบต9า ง ๆ และจั บใจความ
ความสําคัญและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ9านและเขียนงานเชิง
สําคัญ อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ9าน นําศัพท/และสํานวนที่เรียนรูมาใชในการอ9าน วิชาการสําหรับครู การฟhง และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต9าง ๆ
งานเชิงวิชาการต9าง ๆ ทางการศึกษาได
การใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ คนควา สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษในการพั ฒ นา และ
นําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
0308332 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
English Writing for Teachers
หลั ก การเขี ย นในบริ บ ทต9 า ง ๆ ที่จํ า เป\ น สํ า หรั บ ครู เนนการปรั บ
ทักษะการเขียนใหเขากับความหลากหลายของผูที่เกี่ยวของและเนื้องานในสาขา
วิชาชีพครู การเขียนประวัติส9วนตัว ขอเสนอโครงการ รายงานเฉพาะเรื่อง รวมถึง
การวิเคราะห/โครงสรางของเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู
0308351 การบริหารหลักสูตร
3(3-0-6)
ยกเลิก
Curriculum Administration
รู ป แบบและกระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต รในสถานศึ ก ษาการ
ออกแบบหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การประชาสั ม พั น ธ/ ห ลั ก สู ต ร การ
ดําเนิน การใชหลัก สูต ร การกํ ากั บนิ เทศติ ดตามหลั กสู ตร การประเมิน ผลและ
ปรั บปรุง หลั กสู ต รวิ เคราะห/ ปhญ หาและปรั บปรุ งหลัก สูต รวิ เคราะห/ปh ญหาและ
แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาตามความตองการของผูเรียน
ทองถิ่นและสังคมในภาพรวม

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- บูรณาการจาก 2 รายวิชาเป\นรายวิชาใหม9 เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ/การนําไปใชในวิชาชีพ
ปhจจุบัน

- บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา 0308231 หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู ซึ่งเป\นรายวิชาชีพ
ครูบังคับที่เนนการปฏิบตั ิ
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เหตุผลการปรับปรุง

0308363 การศึกษากับภูมิปญ
x ญาไทย
3(3-0-6)
Education and Thai Wisdom
ความหมายความสําคัญขอบข9ายและกระบวนทัศน/ของภูมิปhญญา
ไทยและภูมิปhญญาทองถิ่นวิเคราะห/ความเชื่อมโยงระหว9างการศึกษากับภูมิปhญญา
การใชการศึกษาเป\นแนวทางในการถ9ายทอดและอนุรักษ/ภูมิปhญญาไทยการบูรณา
การภูมิปhญญาในการศึกษา

0308210 ภูมิปxญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนทัศน/ของภูมิปhญญาไทยและภูมิ
ปhญญาทองถิ่น วิเคราะห/ความเชื่อมโยงระหว9างการศึกษากับภูมิปhญญา การใช
การศึกษาเพื่อเป\นแนวทางในการถ9ายทอด และอนุรักษ/ภูมิปhญญา การบูรณาการ
ภูมิ ปh ญ ญากับ การศึ กษาเพื่ อ การพึ่ ง ตนเอง ฝg กปฏิ บั ติ บู รณาการภูมิ ปh ญ ญากั บ
การศึกษา
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‚สําหรับครู
3(2-2-5)
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิด ความสําคัญ ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป„ในสถานศึกษา การจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป„ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพิเศษของนักเรียน กรณีศึกษาการ
ปฏิ บั ติ ง านครู ใ นกลุ9 ม สาระวิ ช าเฉพาะดานศิ ล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ล ป„ ใน
สถานศึกษา บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต9างหลากหลาย แลกเปลี่ยน
เรียนรู ฝgกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป„
0308331 การจัดการเรียนรู,เพื่อพัฒนาการคิด
3(2-2-5)
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค/ประกอบของการคิด ความสําคัญของ
การคิดสําหรับคนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการทางปhญญา ความสัมพันธ/ระหว9าง
การคิดและปhญญา บทบาทครูในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห/
ปhญ หาการพัฒ นาการคิด รูป แบบและวิ ธีก ารจั ดการเรีย นรู เพื่อ พัฒ นาการคิ ด
การบูรณาการการคิดกับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด

- ปรับชื่อวิชา หน9วยกิต เนนทฤษฏีและปฏิบัติและ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู

0308364 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป‚สําหรับครู
3(2-2-5)
Art, Music and Dance for Teacher
แนวคิดที่เกี่ยวของกับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป„สําหรับครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป„ วิเคราะห/
ปhญหาและการจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป„

0308365 การพัฒนาความคิดสร,างสรรค)
3(3-0-6)
Creative Thinking Development
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาความคิ ด
สรางสรรค/ ความสัมพันธ/ระหว9างความคิดสรางสรรค/กับสมรรถภาพของสมอง
การศึก ษาลัก ษณะบุ คคลที่ มีความคิด สรางสรรค/ การจัด บรรยากาศ การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค/ ฝgก
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรค/

- ปรับคําอธิบายเพิ่มเติมการพัฒนาความสามารถ
พิเศษและกรณีศึกษา

-ปรับชื่อวิชา หน9วยกิตเนนทฤษฏี ปฏิบัติ และ
คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

มคอ 2 ปริญญาตรี
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0308366 การส:งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Health Promotion in Education Institution
แนวคิด หลักการ การส9งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ฝgกปฏิบัติการ
จัดสิ่งแวดลอม การจัดบริการสุขภาพ การบริหารจัดการกิจกรรมส9งเสริมสุขภาพ
ในสถานศึกษา
0308368 การสอนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร)
3(2-2-5)
Scientific Competency Teaching
ความหมาย และประเภทของสมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร/ การ
ส9 ง เสริ ม สมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร/ วิ เ คราะห/ ข อสอบวั ด สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร/ในระดับชาติและนานาชาติปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนและวิธีการวัดและประเมินผลสมรรถนะทางวิทยาศาสตร/
0308369 การออกแบบปฏิบัติการฟFสิกส)เพือ่ การคิดวิเคราะห)
3(2-2-5)
Physics Laboratory Design for Analytical
Thinking
การคิดวิเคราะห/ในวิชาฟ`สิกส/และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร/
ออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนการปฏิ บั ติ ก ารฟ` สิ ก ส/ เ พื่ อ ส9 ง เสริ ม การคิ ด
วิเคราะห/และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร/

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

การวิเคราะห/สมรรถนะการคิด การออกแบบ เขียนแผนและประเมินการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด ปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดในสถานศึกษา
0308234 การส:งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5) - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
Health Promotion in School
แนวคิด หลักการ การส9งเสริม สุขภาพองค/รวมในสถานศึกษาฝg ก
ปฏิบั ติก ารจัดบริก าร สุ ขภาพ การบริห ารจัดการกิจ กรรมส9 งเสริม สุข ภาพใน
สถานศึกษา และการสรางความสัมพันธ/ระหว9างสถานศึกษากับผูปกครอง และ
ชุมชน
ยกเลิก
- ตัดออกเนื่องจากไม9สอดคลองกับเกณฑ/
มาตรฐาน คุรุสภา และเกณฑ/ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

ยกเลิก

- ตัดออกเนื่องจากไม9สอดคลองกับเกณฑ/
มาตรฐาน คุรุสภา และเกณฑ/ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 169 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308382 นวัตกรรมการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Innovation
แหล9 ง วิท ยาการเกี่ย วกั บนวั ต กรรมการศึ กษาเพื่อ สั ง เคราะห/ เ ป\ น
ความคิดรวบยอด วิเคราะห/นวัตกรรมที่เป\นวิธีการและระบบที่ใชในการแกปhญหา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและ
ระบบใหม9ในการแกปhญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเฉพาะกรณี
0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Mass Communication for Education
ความหมาย องค/ประกอบ กระบวนการและประเภทของการสื่อสาร
ทฤษฎีและแบบจําลองการสื่อสาร องค/กรสื่อสารมวลชนในประเทศไทย ความสําคัญ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนต9อการพัฒนา
การศึกษา แนวคิดในการเลือกใชสื่อสารมวลชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
กรณีศึกษาการนําสื่อสารมวลชนมาสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
0308392 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู,ตามกลุ:มสาระ
3(2-2-5)
การเรียนรู,
Learning Measurement Instrument Development for a
Specific Substance
บุรพวิชา : 0308391
วิธีการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูตามกลุ9มสาระการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสราง
เครื่ อ งมื อ วั ด ผลการเรี ย นรู ตามกลุ9 ม สาระการเรี ย นรู และตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308324 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5) - ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูใหม9
Educational Innovation
ความคิดรวบยอดและแหล9งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
วิเคราะห/นวัตกรรมที่เป\นวิธีการและระบบที่ใชในการแกปhญหา ปรับปรุงคุณภาพ
การศึ ก ษา รวมทั้ ง ออกแบบนวั ต กรรมเพื่ อ แกปh ญ หาหรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การศึกษา
ยกเลิก
- เนื่องจากไม9สอดคลองกับเกณฑ/มาตรฐานคุรุ
สภา และเกณฑ/ตามใน มคอ.1 ของ สกอ. ที่
ปรับใหม9

0308442 การวัดประเมินแบบเน,นผลลัพธ)
3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
Outcome –based Assessment
ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในบริบท
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ/ การ วิชาชีพ
กําหนดผลลัพธ/การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ/การเรียนรู
การกํา หนดเกณฑ/ ก ารประเมิ น ปฏิบั ติ ก ารออกแบบการวั ด ประเมิน แบบเนน
ผลลัพธ/ที่สอดคลองกับรายวิชา

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 170 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0308393 การประเมินตามสภาพจริง
3(2-2-5) 0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู,
3(2-2-5)
Authentic Assessment
Assessment for Learning
แนวคิด วิธีการ กระบวนการ แนวทางการประเมินตามสภาพจริง
แนวคิด หลัก การ เทคนิ คการประเมิ นเพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู ยุ ค
การประเมินจากแฟiมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ เนนการฝgกปฏิบัติการ ดิจิทัล วิธีการสรางและใชเครื่องมือการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู วิเคราะห/
ออกแบบการประเมิน การกําหนดเกณฑ/การประเมินและการสรุปผลการประเมิน ขอมูลสารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูในชั้นเรียน วิเคราะห/และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
0308411 ภาวะผู,นําทางการศึกษา
3(2-2-5) 0000271 การศึกษาเพื่อสร,างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5)
Educational Leadership
Citizenship Education
ทฤษฎีภาวะผูนํา บทบาทการเป\นผูนําของบุคลากรทางการศึกษา
แนวคิดหลักการและองค/ความรูเกี่ยวกับความเป\นพลเมือง สิทธิและ
การคิดอย9างเป\นระบบการพัฒนาทักษะดานมนุษยสัมพันธ/การติดต9อสื่อสารใน หนาที่ของพลเมือง ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูเพื่อความเป\นพลเมือง
องค/การการเรียนรูวัฒนธรรมองค/การ ฝgกปฏิบัติการเสริมสรางบุคลิกภาพและ การมีส9วนร9วมในกิจกรรมการปกครองอย9างสันติวิธี คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกใน
สมรรถภาพในการเป\นผูนํา
การธํารงความโปร9งใสและต9อตานการทุจริตคอรัปชั่น จิตอาสาและจิตสาธารณะ และ
การศึกษาเพื่อการสรางความเป\นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก
0308412 การบริหารสถานศึกษา
2(1-2-3) 0308413 สถานศึกษาสร,างสุข
3(2-2-5)
School Administration
Happy School
ทฤษฎี แ ละหลั ก การบริ ห ารจั ด การ คิ ด อย9 า งเป\ น ระบบ กาสราง
ปฏิบัติการสถานศึกษาสรางสุขผ9านกิจกรรมสรางสรรค/ การพัฒนา
วัฒนธรรมองค/กรในสถานศึกษาและสรางทีมและมนุษยสัมพันธ/ในองค/กร การ องค/การ การจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป\นทีม
ติดต9อสื่อสารและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาการ มนุษยสัมพันธ/ และภาวะผูนําทางการ
บริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการจัดโครงการฝgกอาชีพและโครงการทางวิชาการในสถานศึกษาและ
ในชุมชน

เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ใหเหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ท
วิชาชีพ

- บูรณาการกับสาระกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพครู
- ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9 และคุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค/ตามมาตรฐานอุดมศึกษา

- ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาใหสัน้ สอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9

- 171 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0308431 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐานสําหรับครู
3(2-2-5) 0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข,าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Basic Malay Language and Culture for Teacher
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํา คัญ บริบทการใชภาษาอัง กฤษในสัง คมพหุ
พื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมมลายูในสังคมไทย ที่จําเป\นสําหรับ
ครูบทบาทครูในการดํารงไวซึ่งความเป\นพหุวัฒนธรรมและสันติสุข ฝgกปฏิบัติภาษา วัฒ นธรรมเพื่ อสรางความสัม พั น ธ/ ในชุ ม ชน ในการยอมรั บ ความแตกต9า งทาง
วัฒนธรรม รูปแบบกิจกรรมทางภาษา ออกแบบกิจกรรมและฝgกปฏิบัติการใช
มลายูสําหรับครู
ภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต9างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ/กับ
ชุมชน เพื่อพั ฒนาตนเองและผู เรีย นใหเห็น คุณค9 าตนเอง และผู อื่นในการอยู9
ร9วมกันบนพื้นฐานความแตกต9างทางวัฒนธรรม
0308432 การนําเสนอเปDนภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6) 0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Presentation for Teachers
English Language for Teacher Academic
โครงสราง การใชคํ า ศั พ ท/ สํ า นวนและภาษาที่ ใ ชในการนํา เสนอ
Development
ผลงานทางวิชาการ รวมถึงทักษะ กลยุทธ/และวิธีการที่ช9วยใหผูเรียนนําเสนอเป\น
ความสําคัญและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ9านและเขียนงานเชิง
ภาษาอังกฤษไดอย9างมีประสิทธิภาพ ฝgกการนําเสนอจริงในหัวขอหรือบทความ วิชาการสําหรับครู การฟhง และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต9าง ๆ
ทางการศึกษาเป\นภาษาอังกฤษ
การใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ คนควา สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษในการพั ฒ นา และ
นําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
0308433 การคิดอย:างมีวิจารญาณในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ยกเลิก
Critical Thinking in English the Language Classroom
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเ คราะห/ รูจักแยกแยะขอมู ล
ข9าวสาร ปhญหา และวิจารณ/สถานการณ/ต9าง ๆ รอบตัวไดอย9างรูจักใชเหตุและผล
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
-ปรับชื่อวิชาโดยใชภาษาอังกฤษในการบูรณาการ
กับการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม

- บูรณาการ 2 รายวิชาเป\นรายวิชาใหม9 เพื่อให
กระชับและเป\นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม9 และคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค/ตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 172 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0308471 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
แนวคิ ด หลั ก การทฤษฎี แ ละระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของกั บ
กระบวนการทางการศึ ก ษาในปh จจุ บั น การกํ า หนดปh ญ หาการวิ จั ย การศึ ก ษา
เอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของ การกํ า หนดรู ป แบบ กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย การ
ออกแบบการวัด ตัวแปร การสุ9มตัวอย9าง การใชสถิติในการวิเคราะห/ขอมูล การ
สรุปผลและการอภิปรายผล การใชกระบวนการวิจัยในการแกปhญหาทางการศึกษา
ฝgกปฏิบัติการวิจัย คนควาและศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู และปฏิบัติการวิจัย นําเสนอโครงร9างการวิจัย ผลการวิจัย
0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู,เรียนเปDนรายบุคคล
3(2-2-5)
Research for Individual Learner Development
แนวคิดและความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนเป\นรายบุคคล วิธีการ
พัฒนาผูเรียนเป\ นรายบุคคล ทั้ง รายกรณีและการใชกระบวนการวิจัยเป\นฐาน
วิเคราะห/ปhญหาและแนวโนมการพัฒนาผูเรียนเป\นรายบุคคลและปฏิบัติการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเรียนเป\นรายบุคคล

ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- โดยบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาชีพครูบังคับ

0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู,เรียน 3(2-2-5) - บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาชีพครูบงั คับ
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห/ปhญหาวิจัยจากปรากฏการณ/ในชั้น
เรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส9งเสริมทักษะการเรียนรู และการ
พัฒนาความเป\นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปhญหา และพัฒนาการ
เรียนรู การวิเคราะห/ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุง
ผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร9

- 173 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0308481 การประชาสัมพันธ)
3(3-0-6)
ยกเลิก
Public Relations
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการประชาสัมพันธ/การกําหนดยุทธศาสตร/
การวางแผนดําเนินงาน การเผยแพร9ขอมูล ข9าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษา
การออกแบบและผลิตสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ/
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 พ/ เ พื่ อ การศึ ก ษา
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ/ แ ละสิ่ ง พิ ม พ/
เครื่ อ งมื อ วัส ดุ การผลิต สื่ อ สิ่ง พิ ม พ/ หลั กการออกแบบ การผลิ ต สื่ อสิ่ ง พิ ม พ/ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส/ เ พื่ อ การศึ ก ษาโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ ก ารผลิ ต สื่ อ
สําหรับการศึกษา
สิ่งพิมพ/ หลักการออกแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ/และสิ่งพิมพ/อิเล็กทรอนิกส/สําหรับ
การศึกษา
0308491 การวัดคุณลักษณะ
3(2-2-5)
ยกเลิก
Attribute Measurement
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การวั ด คุ ณ ลั ก ษณะการวิ เ คราะห/
คุณลักษณะที่พึงประสงค/จากหลักสูตร ฝgกปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือและการปฏิบัติการวัดคุณลักษณะ
ไม:มี
0308212 ความรักความหวังและความสุขในความเปDนครู
3(2-2-5)
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิ ดและทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความรั ก ความหวั ง และความสุ ข จิ ต
วิญญาณความเป\นครูความกาวหนาและความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่
แทจริงของครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก ความหวัง และความสุขในตนเอง
และผูอื่น

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ตัดออกเนื่องจากไม9สอดคลองกับเกณฑ/
มาตรฐานคุรสุ ภา และเกณฑ/ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา ใหเหมาะสม
กับสภาวการณ/ปhจจุบัน

- ตัดออกโดยนําไปบูรณาการกับรายวิชาชีพครู
บังคับ

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต9ละวิชาเอก
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เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Communication and Personality Development
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีดานการสื่อสารและบุคลิกภาพ การ
พัฒนาบุคลิกภาพกับการสื่อสารตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร/ วัจนกรรมความ
สุภาพ การวิเคราะห/บทสนทนา โครงสรางบทสนทนา มารยาทสังคม การแต9งหนา
และเครื่ องแต9 งกายมารยาทในการสื่อ สารสัง คม การใชภาษาเพื่อ การสื่ อสาร
องค/กร การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
0308214 สภาวการณ)สังคมไทยในบริบทโลก
3(2-2-5)
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคมไทยพื้นฐาน
ความสัมพันธ/ และผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน/ อันมีผลต9อวัฒนธรรมและ
สังคมไทยที่ตองปรับตัวต9อการเปลี่ยนแปลง ใหทันต9อกระแสโลกยุคปhจจุบัน ทั้ง
ดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง แนวพระราชดําริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงอยู9อย9างมีจิตสํานึกแห9งความเป\นไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผู
ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาและการนํ า เสนองานวิ ช าการในรู ป แบบที่
หลากหลาย
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Sex education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะชีวิต
และปhญหาเรื่องเพศในปhจจุบัน กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ/ จิตวิทยา

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ

ไม:มี

ไม:มี

นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

-เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครูมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ที่จะ
นําไปถ9ายทอดใหกับนักเรียนมีความรู ความ

มคอ 2 ปริญญาตรี
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

พัฒนาการและจิตวิทยาวัยรุ9น การคุมกําเนิด โรคติดต9อทางเพศสัมพันธุ/ อนามัยเจริญ เขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและสอดคลองกับ
พันธุ/ วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการล9วงละเมิดทางเพศ
ปhญหาในโรงเรียน
ไม:มี

ไม:มี

0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
3(2-2-5)
Exercise and Recreation for Teacher
หลักการแนวคิด ความสําคัญ ความสัมพันธ/ของสุขภาพ การออก
กํ า ลั ง กายและนั น ทนาการ การสรางเสริ ม และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย ฝgกปฏิบัติการออกกําลังกายและนันทนาการตาม
ความสนใจ เพื่อประยุกต/ใชในสังคม
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู,หนังสือ
3(2-2-5)
Teaching Thai Language for Literacy
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวคิดประเด็นร9วมสมัยและแนวโนมดาน
การเรียนการสอนภาษาไทยกับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร/การศึกษา
ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
การพัฒ นากลไกการรู หนัง สื อ การเสริม ทั กษะการรูหนั ง สือ กรณี ศึก ษาการรู
หนังสือกับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร9องทางการใชภาษา ผูเรียน
กลุ9มชาติพันธุ/ ผูเรียนที่ขาดโอกาสและอยู9ในพื้นที่ห9างไกล การออกแบบนวัตกรรม
การสอนภาษาไทยตามแนวทางการรูหนังสือในบริบทโรงเรียนและชุมชน เพื่อการ
จัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท9าเทียม ขจัดปhญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อเสริมสรางให
นิสิตครูมีความทักษะการสอนภาษาไทยเพิ่ม
มากขึ้น และสอดคลองกับการแกปhญหาใน
โรงเรียน
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ไม:มี

0308262 สุขภาพองค)รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
3(2-2-5)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห/คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปhจจุบัน
ปhจจัยที่มีผลกระทบต9อสุขภาพองค/รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพแบบองค/รวม ออกแบบกิจกรรม และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสุข
ภาวะทางกาย จิต สังคมและปhญญา เพื่อส9งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร,างสรรค)สําหรับครู 3(2-2-5)
Teaching Art to Creative Development For Teachers
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค/ รูปแบบงานของ
ศิลป`น ที่มีความคิดสรางสรรค/ แปลกใหม9 การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน
และฝgกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค/
0308270 การพัฒนาการเรียนรู,ของนักเรียนในวิทยาศาสตร) 3(2-2-5)
ระดับโรงเรียน
Development of Students’ Science Tearning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร/ และการคิด
วิทยาศาสตร/ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจวิทยาศาสตร/ การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อพัฒนาการ เรียนรูวิทยาศาสตร/ กระบวนการในการพัฒนาการ
เรียนรูวิทยาศาสตร/ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร/

-เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครูมี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ

ไม:มี

ไม:มี

นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

-เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครูมี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 177 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308271 การพัฒนาการเรียนรู,ของนักเรี ยนในคณิ ตศาสตร) 3(2-2-5)
ระดับโรงเรียน
Development of Student’s Mathematics Learning in
School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร/และการคิด
คณิตศาสตร/ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจคณิตศาสตร/ การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร/ กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู
คณิตศาสตร/ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร/
0308280 สิทธิและการคุ,มครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Young Children’s Rights and Protection
สิทธิเด็กปฐมวัย การละเมิดสิทธิเด็กปฐมวัย กฎหมายว9าดวยการคุมครอง
สิทธิเด็กปฐมวัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ บทบาทของครอบครัว สถานศึกษา องค/การ
หน9วยงานและชุมชนในการคุมครองสิทธิเด็กปฐมวัย และฝgกวิเคราะห/กรณีตัวอย9าง
0308301 ประสบการณ)วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู,ตลอดชีวิต
3(1-4-4)
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิเคราะห/กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรูตลอดชีวิตในต9างประเทศ
บทบาทครูกับการจัดการศึกษาและการเรียนรูดวยตัวเอง เพื่อเสริมสรางสังคมการ
เรียนรูตลอดชีวิตในต9างประเทศ ปฏิบัติการศึกษาชุมชนการเรียนรูที่สนใจ ฝgก
ประสบการณ/วิชาชีพครูเพื่อสรางความสัมพันธ/และความร9วมมือกับชุมชน บูรณา
การความรู ทางวิ ช าการเพื่ อพั ฒนาผูเรี ยนและสัง คม การศึ กษาชุ ม ชนบนฐาน

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือกเพื่อใหนิสิตครูมี
วิชาเลือกที่สามารถนําไปพัฒนาการเรียนรูทาง
คณิตศาสตร/ระดับโรงเรียน

ไม:มี

ไม:มี

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิ ช าเลื อ กที่ ส ามารถนํ า ไปพั ฒ นาการเรี ย นรู
เกี่ยวกับสิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อเป`ดโอกาส
ใหนิสิตครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการศึกษาตลอด
ชีวิตในต9างประเทศ

- 178 รายวิชาหลักสูตรเดิม

ไม:มี

ไม:มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ/วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตใน
ต9างประเทศ รายงานผลสะทอนประสบการณ/วิชาชีพครูอย9างเป\นระบบ
0308313 ก,าวหน,ากับศาสตร)พระราชา
3(2-2-5)
Progress with King’ Philosophy
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ศาสตร/ พ ระราชาใน
ประวัติศาสตร/กับการพัฒนาชาติไทย ศาสตร/พระราชาตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จ ประปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช (รัช กาลที่ 9) การนํา แนว
พระราชดําริ พระราชปณิธานมาประยุกต/ใชในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งสังคม
อย9างยั่งยืนในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308320 สัทศาสตร)ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว:า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร/ กลสัทศาสตร/ การเกิด
เสียง ระบบสัญ ลักษณ/สากลเนนหนาที่สัญลักษณ/ที่เกี่ยวของกั บการออกเสีย ง
ภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน9งและลักษณะของการเปล9งหน9วยเสียงภาษาไทย
สัทลักษณ/ในการถ9ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการ
ออกเสียงตามลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป\นปhญหาสําหรับผูเรียนที่ใช
ภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษามลายูเป\นภาษาแม9ตามแนวทางสัทศาสตร/ ปฏิบัติเพื่อ
การออกเสี ย งที่ ดี ก ว9 า การนํ า หลั ก สั ท ศาสตร/ ป ฏิ บั ติ ไ ปประยุ ก ต/ ใ ชเพื่ อ พั ฒ นา
สามัตถิยะทางภาษาและประยุกต/ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือกที่เป\นไปตามแนว
พระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จประปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 179 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร)กับการสื่อสารทางภาษา
3(2-2-5)
Pragmatics and Language Communication
แนวคิ ดสํ าคั ญของทฤษฎี วั จนปฏิ บั ติ ศาสตร/ วั จนปฏิ บั ติ ศาสตร/ ใน
บริบทภาษาและวัฒนธรรม ความสําคัญของบริบทต9อการติดต9อสื่อสาร วัจนกรรม
โครงสรางบทสนทนา การวิเคราะห/บทสนทนา ความสัมพันธ/ระหว9างความหมาย
และวัจนปฏิบัติศาสตร/ ความสัมพันธ/ระหว9างวัจนปฏิบัติศาสตร/กับโครงสรางสัมพัน
ธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร/ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ/ภาพ
ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
3(2-2-5)
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม9และภาษาที่สอง แนวคิดและ
ทฤษฎีการสอนภาษาที่สองแนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส9งเสริมศักยภาพทาง
ภาษาการนําภาษาศาสตร/การศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป\น
ภาษาที่สองเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรี ยนที่มี ความแตกต9างกั นและ
ส9งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
กรณี ศึ ก ษาการสอนภาษาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่ ส องการ
ออกแบบและฝgกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู มุ9งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาที่สองเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท9าเทียมและขจัดปhญหา
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบริบท
โรงเรียนและชุมชน

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายทางภาษามาก
ขึ้น

ไม:มี

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายทางภาษาที่สอง
เพิ่มขึ้น

- 180 -

มคอ 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร)การศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎี ท างภาษาศาสตร/ กั บ การศึ ก ษา การประยุ ก ต/ ค วามรู
ภาษาศาสตร/ภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาและจัดการศึกษาเพื่อการรู
หนั ง สื อ การสอนภาษาไทยในบริ บ ททางสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต9 า งกั น การ
เชื่ อ มโยงไทยในฐานะภาษาถิ่ น ภาษาราชการ ภาษาประจํ า ชาติ นโยบาย
ภาษาไทยและการวางแผนทางภาษาไทยเพื่ อ การศึ ก ษาของกลุ9 มชาติ พัน ธุ/ ใ น
ประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และสิทธิทาง
ภาษาการออกแบบนวั ต กรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร/
การศึกษาในบริบทโรงเรียนและชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท9า
เทียม และขจัดปhญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช,ชุมชนเปDนฐาน
3(2-2-5)
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิ ด หลัก การ และทฤษฎีเ กี่ย วกั บ ความหมาย รูป แบบ และ
กระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
เทคนิค และวิธีสอนสังคมศึกษา กลยุทธ/ในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใช
ชุมชนเป\นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย9างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห/ การ
คิดแกปhญหา และการคิดสรางสรรค/ การออกแบบโครงงานสังคมศึกษา โดยใช
แหล9งเรียนรูในชุมชน และการฝgกปฏิบัติ

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายมากขึ้น

ไม:มี

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการสอน
สังคมศึกษาและการทํางานร9วมกับโรงเรียนมาก
ขึ้น

- 181 -

มคอ 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับ
3(2-2-5)
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Social Study Innovation in Elementary and
Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูและการสอน รูปแบบ
ของการจัดการเรียนรูหลักสูตรขั้นพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุ9มสาระการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การจัดประสบการณ/การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู การ
ใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 แบบเนนผูเรียนเป\นสําคัญในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การ
ประเมินผลการเรียนรู การออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การเลือกใชสื่อจาก
แหล9งเรียนรูทางสังคมศึกษาและการนํ าเสนอนวั ตกรรมสรางสรรค/การสอนสังคม
ศึกษา
0308362 ชุมชมการเรียนรู,วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community for Social Study
Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับ
ครูสังคมศึกษาเชิงบูรณาการ กระบวนการการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่มุ9งเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห9งการเรียนรูเชิงวิชาชีพในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการ

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับ
นวัตกรรม การสอนสังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ไม:มี

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการสอน
สังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

- 182 รายวิชาหลักสูตรเดิม

ไม:มี

ไม:มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เรียนรูร9วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร9วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา
เพื่อพัฒนาความเป\นครูสังคมศึกษามืออาชีพ
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Physical Education for Community Development
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึกษาและการพัฒนา
ชุมชน ประยุกต/ บูรณาการกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรม โดยใชกิจกรรมทางพล
ศึกษาเป\นสื่อเพื่อสรางสัมพันธ/กับชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน
และใชกิจกรรมทางพลศึกษาเป\นฐานในการพัฒนาทางสังคมชุมชน ทั้งในดาน
สุขภาพกายและจิตใจ
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร)ระดับ 3(2-2-5)
โรงเรียน
Competency Development of Science Teaching in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร/ความรูในการ
สอนวิทยาศาสตร/หลักการ ออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร/ระดับโรงเรียนที่
เนนการแกปhญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการ
สอนวิทยาศาสตร/ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสอนและ
สั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย น สะทอนผลแผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร/

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับกิจกรรม
พลศึกษาเป\นฐานในการพัฒนาสังคมและชุมชน

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการ
พัฒนาสอนวิทยาศาสตร/เพิม่ มากขึน้

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 183 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร)ระดับ 3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Mathematics Teaching Competency
in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร/ความรูในการสอน
คณิตศาสตร/หลักการ ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร/ระดับโรงเรียนที่เนนการ
แกปh ญ หา แนวทางและกระบวนการในการพั ฒ นาความสามารถในการสอน
คณิตศาสตร/ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสอนและ
สั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย น สะทอนผลแผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร/
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
3(2-2-5)
Provision of Early Childhood Home School Education
หลัก การ ทฤษฎี แนวทางการจัด หลั กสูต รการศึก ษาปฐมวัย โดย
ครอบครัว คุณลักษณะของครอบครัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึ กษาปฐมวั ย
วิ เ คราะห/ จุ ด เด9 น จุ ด ดอย สภาพปh ญ หาและแนวทางแกไขเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาโดยครอบครัว
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ:มสาระวิชา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Contents
แนวคิดทฤษฎีการบูรณาการภาษาอังกฤษกับสาระวิชาออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูและปฏิบัติการจัดการเรียนรูกับรายวิชาเฉพาะโดยการบูร

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการ
พัฒนาสอนคณิตศาสตร/เพิม่ มากขึน้

ไม:มี

ไม:มี

-เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ทางเลือก

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาย และสอดคลองกับ
สมรรถนะการใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู

- 184 รายวิชาหลักสูตรเดิม

ไม:มี

ไม:มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ณาการภาษาอังกฤษกับสาระวิชาโดยประยุกต/ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู,
3(2-2-5)
ระดับประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary
Education
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ
คุณลักษณะพึงประสงค/ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โครงสรางสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ความรูเชิงบูรณาการ
ดานสาระวิชาและการสอน การประเมินผลการเรียนรู ปฏิบัติการออกแบบการ
จัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับ 3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Teaching English Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการ
สอนภาษาอั ง กฤษ หลั ก การในการออกแบบกิ จ กรรมทางภาษาอั ง กฤษระดั บ
โรงเรียนที่เนนการแกปhญหาแนวทางและ กระบวนการในการพัฒนาความสามารถ
ในการสอนภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝgกปฏิบัติการ
สอนและสังเกตการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนสะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาย

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตไดพัฒนา
สมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ

- 185 -

มคอ 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308431 การจัดการเรียนรู,คณิตศาสตร)ระดับชั้นประถมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary
School
สาระการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร/ ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร/ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค/ ใ นการเรี ย นรู
คณิตศาสตร/ การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูคณิตศาสตร/
การประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร/ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการ
เรี ย นรู ฝg ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนในชั้ นเรี ย นคณิ ต ศาสตร/ และสรางชุ ม ชนการเรี ย นรู
วิชาชีพสําหรับครูคณิตศาสตร/
0308432 การจัดการเรียนรู,วิทยาศาสตร)ระดับชั้น
3(2-2-5)
ประถมศึกษา
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร/ ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร/ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค/ ใ นการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร/ การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร/
การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร/ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการ
เรีย นรู ฝg กปฏิ บัติ การสอนในชั้ นเรี ยนวิท ยาศาสตร/ และสรางชุม ชนการเรี ยนรู
วิชาชีพสําหรับครูวิทยาศาสตร/

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี

ไม:มี

วิชาเลือกที่หลากหลาก

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายใหสอดคลองกับการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

- 186 -

มคอ 2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308433 บาติกเบื้องต,นสําหรับครู
3(1-4-4)
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป\นมา และวิวัฒนาการของงานบาติก
การใชวัสดุอุปกรณ/ และขั้นตอนในการสรางสรรค/ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค/
ผลงานเบื้องตน จัดกระบวนการเรียนรูงานบาติกสู9ชุมชน วิเคราะห/รูปแบบการ
สรางสรรค/ ง านบาติ ก จากแหล9 ง ชุ ม ชนทองถิ่ น ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ อนุ รั ก ษ/ แ ละ
ประยุกต/ใชในการจัดการเรียนการสอน
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4)
Art Carving and Activities in School
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแกะสลักวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห/
รูปแบบของงานแกะสลัก เครื่องมือและอุปกรณ/ที่ใชในการแกะสลัก ปฏิบัติการ
แกะสลัก การตกแต9งสีสันบนชิ้นงาน การสรางสรรค/ผลงาน และพัฒนารูปแบบ
ใหม9 ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค/ความรูสู9การเรียนการ
สอนในชั้นเรียน

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี

ไม:มี

วิชาเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับวิชาเอก

-เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับวิชาเอก

- 187 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

ไม:มี

0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาใน
2(1-2-3) - เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
สถานศึกษา
วิชาเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับการ
นําไปใชประโยชน/ในโรงเรียน
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิด รูปแบบ ลักษณะ ของการจัดสถานที่ประชุม สัม มนาใน
สถานศึ ก ษา นํ า องค/ ค วามรู ทางศิ ล ปะมาประยุ ก ต/ ใ ชในการออกแบบและจั ด
สถานที่ ฝgกปฏิบัติการจับจีบผาเบื้องตน และการจัดดอกไมขั้นพื้นฐาน

ไม:มี

0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตั ว บ9 ง ชี้ มาตรฐานและเกณฑ/ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ประเทศและระดับสากล ศึกษากรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ9งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ/การประกันคุณภาพในระดับ
การศึ กษาต9 าง ๆ จัดทํ ารายงานใหขอเสนอแนะ และนํ าเสนอผลการประเมิ น
วิพากษ/และสรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0308442 การวัดประเมินแบบเน,นผลลัพธ)
3(2-2-5)
Outcome –based Assessment
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ/ การ
กําหนดผลลัพธ/การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ/การเรียนรู
การกํา หนดเกณฑ/ ก ารประเมิ น ปฏิบั ติ ก ารออกแบบการวั ด ประเมิน แบบเนน
ผลลัพธ/ที่สอดคลองกับรายวิชา
0308443 วิทยาการข,อมูลและการวิเคราะห)เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)

ไม:มี

ไม:มี

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาย

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาการวัดผลที่หลากหลายมากขึน้

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 188 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

Data Science and Analysis For Education
ลั ก ษณะของขอมู ล เพื่ อ การศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การขอมู ล ของ
- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
สถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูล
ทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห/ขอมูลดวยหลักการทางสถิติ นําเสนอและ วิชาเลือกที่หลากหลายในการจัดการขอมูล
จั ด ทํ า รายงานผลการวิ เ คราะห/ ข อมู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจและใชประโยชน/ ท าง ระดับสถานศึกษา
การศึกษา การสรางมาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย9างเป\นระบบ

ไม:มี

ไม:มี

0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
3(2-2-5)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิ ดทฤษฎี การสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด
ความหมาย รูปแบบ เทคโนโลยีดิ จิทั ลเพื่อการเรียนรูภาษาไทย การประยุกต/ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อส9งเสริมศักยภาพ
ทางภาษาไทยของผูเรียนที่มีความแตกต9างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค/ความรู
ชุมชนและฝgกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเป\นฐาน
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษใน 3(2-2-5)
สถานศึกษา
English Extra-Curriculum Activities Design in
Institutions
แนวคิ ด ทฤษฎี และการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สูต รภาษาอั ง กฤษ
ลัก ษณะและประเภทกิ จ กรรมเสริ ม หลั กสู ต ร การประยุ ก ต/ ใ ชเทคโนโลยี เ พื่ อ

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหเป\นตาม
เกณฑ/มาตรฐานของคุรุสภาที่ปรับใหม9

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา เพื่อให
นิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น
เหมาะสมกับการนําไปใชในโรงเรียนที่มีความ
หลากหลาย

- 189 รายวิชาหลักสูตรเดิม

ไม:มี

ไม:มี

วิชาเอก
0305111 ทฤษฎีการวัด
Theories of Measurement

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส9งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและ
ชุมชนโดยใชกรณีศึกษา
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู,วิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอั ง กฤษเชิ ง บู ร ณาการ การนํ า ศาสตร/ อื่ น และ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต/ ใ ชในการจั ด การเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษ ประเมิ น
สมรรถนะทางภาษาของผูเรียน แนวคิด ความสําคัญ รูปแบบ กระบวนการสราง
ชุม ชนการเรี ย นรู วิ ชาชีพ กระบวนการศึ กษาชั้น เรี ย นสํ า หรั บครู ภาษาอั งกฤษ
ออกแบบและฝg ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ส9 ง เสริ ม การใช
ภาษาอังกฤษของผูเรียน
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 นวัตกรรม
การสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อส9 งเสริม การใชภาษาอั งกฤษในสั งคมพหุวัฒ นธรรม
ประเมิน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ
ฝgกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนและชุมชนเป\นฐาน
วิชาเอก
3(3-0-6) 0305111 ทฤษฎีการวัด
2(2-0-4)
Theories of Measurement

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา เพื่อให
นิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น

- เพิ่มเป\นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา เพื่อให
นิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น
สอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของการสอน
ภาษาอังกฤษในปhจจุบัน

- ปรับลดจํานวนหน9วยกิตในรายวิชาที่เนน
ทฤษฎี เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู

- 190 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

หลักการวัด และ ประเมินทางการศึกษา ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัด การ
ตรวจสอบคุณภาพรายขอ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และความคลาดเคลื่อนใน
การวัด คะแนน และ การแปลความหมายคะแนน การตัดเกรดและจรรยาบรรณ
นักวัดผลทางการศึกษา
0305211 การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
2(1-2-3)
Development of Cognitive
Measurement Instruments
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู วิเคราะห/จุดมุ9งหมาย การเรียนรู
ดานพุทธิพิสัย วางแผนการจัดการเรียนรู ออกแบบการวัดและประเมินผลตามกลุ9ม
สาระการเรียนรูในหลักสูตร ปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
ดานพุทธิพิสัย
0305213 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
2(1-2-3)
Development of Affective
Measurement Instruments
นิยาม ทฤษฎี และวิธีการสรางเครื่องมือวัดจิตพิสัย การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือ ปฏิ บัติก ารสรางและตรวจสอบคุ ณภาพเครื่อ งมื อ การแปล
ความหมายของคะแนน และการนําผลการวัดและประเมินไปใช
0305314 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
2(1-2-3)
Development of Psychomotor Measurement
Instruments
ความหมาย แนวคิ ด และหลั ก การวั ด ทั ก ษะพิ สั ย ออกแบบ
สถานการณ/หรือชิ้นงาน ปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดทักษะ การกําหนดเกณฑ/ให

หลักการวัด และ ประเมินทางการศึกษา ทฤษฎีเกี่ยวกับการวั ด
การตรวจสอบคุ ณภาพรายขอ ความเที่ ยงตรง ความเชื่ อมั่ น และความคลาด
เคลื่อนในการวัด คะแนน และ การแปลความหมายคะแนน การตัดเกรดและ
จรรยาบรรณนักวัดผลทางการศึกษา
0305211 การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
3(2-2-5)
Development of Cognitive
Measurement Instruments
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู วิเคราะห/จุดมุ9งหมาย การเรียนรู
ดานพุทธิพิสัย วางแผนการจัดการเรียนรู ออกแบบการวัดและประเมินผลตาม
กลุ9มสาระการเรียนรูในหลักสูตร ปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดดานพุทธิพิสัย
0305212 การพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัย
3(2-2-5)
Development of Affective
Measurement Instruments
นิยาม ทฤษฎี และวิธีการสรางเครื่องมือวัดจิตพิสัย การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่อ งมือ ปฏิบัติก ารสรางและตรวจสอบคุ ณภาพเครื่องมือ การแปล
ความหมายของคะแนน และการนําผลการวัดและประเมินไปใช
0305213 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะพิสัย
3(2-2-5)
Development of Psychomotor Measurement
Instruments
ความหมาย แนวคิ ด และหลั ก การวั ด ทั ก ษะพิ สั ย ออกแบบ
สถานการณ/หรือชิ้นงาน ปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดทักษะ การกําหนดเกณฑ/ให

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
ฐานสมรรถนะ และคุณลักษณะของผูเรียนใน
ปhจจุบัน

- ปรับเพิ่มหน9วยกิต โดยใหสอดคลองกับ มคอ.
1 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

- ปรับเพิ่มหน9วยกิต เพื่อใหสอดคลองกับ มคอ.
1 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

- ปรับ รหั สวิ ชา เพื่ อเป\น วิช าบัง คับ ใหนิสิ ตได
เรียน ในชั้นป>ที่ 2 ตามแผนการเรียน
- เพิ่มจํานวนหน9วยกิต

- 191 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

คะแนนรูบริค และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนน
และการนําผลการวัดและประเมิน ไปใช
0305241 สถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Statistics
ความรูเบื้องตนทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติอางอิง การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค9าเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะห/ความแปรปรวน
การวิเคราะห/ความสัมพันธ/ สถิตินอนพาราเมตริก ปฏิบัติการประยุกต/ใชสถิติเพื่อ
การวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

คะแนนรูบริค และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนน
และการนําผลการวัดและประเมิน ไปใช
0305241 สถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
คงเดิม ไม9เปลีย่ นแปลง
Educational Statistics
ความรูเบื้องตนทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติอางอิง การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ เกี่ยวกับค9าเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะห/ความแปรปรวน
การวิเคราะห/ความสัมพันธ/สถิตินอนพาราเมตริก ปฏิบัติการประยุกต/ใชสถิติเพื่อ
การวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

0305416 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิด
2(1-2-3)
Development of Cognitive Measurement Instruments
ความหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค/
คิด แกปh ญ หา คิ ด อย9 า งมี วิ จ ารณญาณ หลั ก และวิ ธี ก ารวั ด การคิ ด การพั ฒ นา
เครื่องมือวัดการคิด และการตรวจสอบคุณภาพ ปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดการ
คิดที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
0305221 การประเมินหลักสูตรและโครงการทาง
2(1-2-3)
การศึกษา
Curriculum and Project Evaluation in Education
แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการประเมิ น เกณฑ/ ก าร
ประเมิ นหลัก สู ตรและโครงการ ปฏิ บั ติก ารวิ เคราะห/ ใชรูป แบบการประเมิ น ที่
เหมาะสม กําหนดเกณฑ/การประเมิน วางแผนประเมินพรอมเสนอเคาโครงการ

0305312 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิด
2(1-2-3)
Development of Cognitive Measurement Instrument
ความหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค/
คิด แกปh ญ หา คิด อย9า งมีวิ จ ารณญาณ หลัก และวิ ธีก ารวั ด การคิด การพัฒ นา
เครื่องมือวัดการคิด และการตรวจสอบคุณภาพ ปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดการ
คิดที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
0305321 การประเมินหลักสูตรและโครงการทาง
3(2-2-5)
การศึกษา
Evaluation of Curriculum and Educational Project
แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการประเมิ น เกณฑ/ ก าร
ประเมิน หลัก สูตรและโครงการ ปฏิบัติ การวิเคราะห/ใชรูปแบบการประเมิน ที่
เหมาะสม กําหนดเกณฑ/การประเมิน วางแผนประเมินพรอมเสนอเคาโครงการ

- ปรับรหัสวิชา เพื่อเป\นวิชาใหนิสติ ไดเลือก
เรียน
ในชั้นป>ที่ 3 ตามแผนการเรียน
- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม

- ปรับ รหั สวิ ชา เพื่ อเป\น วิช าบัง คับ ใหนิสิ ตได
เรียนในชั้นป>ที่ 3 ตามแผนการเรียน
- เพิ่มจํานวนหน9วยกิต

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 192 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

ประเมิน สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห/ขอมูลและแนวทางสรุปผล ประเมิน สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห/ขอมูลและแนวทางสรุปผล
การประเมิน
การประเมิน
0305242 โปรแกรมคอมพิวเตอร)เพื่อการประมวลผล
3(2-2-5)
ยกเลิก
ทางการวัดและประเมิน
Computer Softwares for Data Processing in
Measurement and Evaluation
ปฏิ บั ติก ารใชโปรแกรมคอมพิ ว เตอร/ เพื่ อการประมวลผลขอมู ล
ทางการวัดและประเมิน การวิเคราะห/ขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห/
คุณภาพขอสอบและเครื่องมือวัด การตัดเกรด การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัด
และการประเมินการแปลผล และการนําเสนอผลการวิเคราะห/ขอมูล
0305322 การประเมินในชัน้ เรียน
2(1-2-3)
ยกเลิก
Classroom Assessment
พฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน หลักการและแนวทางการประเมิน
พฤติกรรมผูเรียน ประเภทการประเมินและเครื่องมือที่ใช กระบวนการพัฒนา
เครื่องมือและเกณฑ/การประเมิน ปฏิบัติการประเมินในชั้นเรียน การนําผลไปใช
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
0305323 การประกันคุณภาพ
2(1-2-3)
Quality Assurance
ทฤษฎี หลักการ และระบบประกันคุณภาพ การควบคุม ตรวจสอบ
ประเมินและพัฒนาคุณภาพปฏิบัติการออกแบบและสรางเครื่องมือสําหรับการ

ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง

- บูรณาการสาระสําคัญในรายวิชา เทคโนโลยี

สําหรับการวัด ประเมิน และวิจยั ทางการศึกษา
- สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนราย
วิชาชีพครู วิชาการวัดและประเมินทง
การศึกษา การสรางเครื่องมือพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และ ทักษะพิสัย

- ลดความซ้ําซอนของเนื้อหา โดยบู รณาการ
สาระสํ า คั ญ ในรายวิ ช าการประมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู
- ในการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าชี พ ครู
วิชาการวัดและประเมินทงการศึกษา การสราง
เครื่องมือพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย
ไดสอดแทรกองค/วามรูนี้แลว
- ลดความซ้ําซอนของเนื้อหา โดยบู รณาการ
สาระสํ า คั ญ ในรายวิ ช าการประมิ น ทาง
การศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ ให
สามารถนําองค/ความรูการประเมินมาใชในการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 193 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานและตั ว บ9 ง ชี้ การประเมิ น คุ ณภาพภายในและ
ภายนอก การเขียนรายงานผล การประเมินคุณภาพของหน9วยงานต9าง ๆ
0305324 การพัฒนาตัวบ:งชี้ทางการศึกษา
2(1-2-3)
Development of Indicators in Education
ค ว า ม ห ม า ย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ตั ว บ9 ง ชี้
การใหนิยาม การกําหนดเกณฑ/การประเมิน ปฏิบัติการสรางและพัฒนาตัวบ9งชี้
การนําตัวบ9งชี้ไปใชและประเมินคุณภาพตัวบ9งชี้

0305418 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานและคลัง
2(1-2-3)
ข,อสอบ
Development of Standardized Test and Test-item
Bank
ระบบคลังขอสอบ การพัฒนาคลังขอสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร/ใน
การพั ฒ นาคลั ง ขอสอบ การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน และการกํ า หนด
ลักษณะเฉพาะขอสอบ ปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพ การสรางเกณฑ/
ปกติ การแปลความหมายคะแนน การเขียนคู9มือและวิธีดําเนินการสอบ และ
จัดทําคลังขอสอบ
0305415 การพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน)ปxญญาและ
2(1-2-3)
ความถนัด

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ยกเลิก

- ลดความซ้ําซอนของเนื้อหา โดยบู รณาการ
สาระสํ า คั ญ ในรายวิ ช าการประมิ น ทาง
การศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ ให
สามารถนําองค/ความรูการประเมินมาใชในการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา

0305411 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานและคลัง 2(1-2-3)
ข,อสอบ
Development of Standardized Test and Test-item
Bank
ระบบคลังขอสอบ การพัฒนาคลังขอสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร/ใน
การพั ฒ นาคลั ง ขอสอบ การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน และการกํ า หนด
ลักษณะเฉพาะขอสอบ ปฏิ บัติการสรางและการตรวจสอบคุณภาพ การสราง
เกณฑ/ปกติ การแปลความหมายคะแนน การเขียนคู9มือและวิธีดําเนินการสอบ
และจัดทําคลังขอสอบ
0305412 การพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน)ปxญญาและ 2(1-2-3)
ความถนัด

- ปรับรหัสวิชา เพื่อเป\นวิชาใหนิสติ ไดเลือก
เรียน
ในชั้นป>ที่ 4 ตามแผนการเรียน
และจัดเรียงลําดับวิชาใหม9
- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม

- ปรับรหัสวิชา เนื่องจากจัดเรียงลําดับวิชาใหม9

- 194 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

Development of Intelligence and Aptitude
Development of Intelligence and Aptitude
- หน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคงเดิม
Measurement Instruments
Measurement Instruments
นิยาม ทฤษฎี โครงสราง วิธีการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน/
นิยาม ทฤษฎี โครงสราง วิธีการสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน/
ปhญญาและความถนัด ปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดเชาวน/ ปhญญาและความถนัด การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด ปฏิบัติการสราง
ปhญญาและความถนัด การแปลความหมายคะแนนและการใชประโยชน/
และตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วั ด เชาวน/ ปh ญ ญาและความถนั ด การแปล
ความหมายคะแนนและการใชประโยชน/

0305417 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู,ตลอด
2(1-2-3)
ชีวิต
Development of Lifelong Learning Skill Measurement
Instruments
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต การ
วางแผนการวัดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนนและการใชประโยชน/
0305422 การพัฒนาแฟ„มสะสมงาน
2(1-2-3)
Development of Portfolios
ความหมาย แนวคิด ประเภทของแฟiมสะสมงาน หลักการประเมิน
ดวยแฟi ม สะสมงาน วิ เ คราะห/ จุ ด มุ9 ง หมายการเรี ย นรู หรื อ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า

0305413 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู,
2(1-2-3)
ตลอดชีวิต
Development of Lifelong Learning Skill
Measurement Instruments
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต การ
วางแผนการวั ด ทั ก ษะการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ปฏิ บั ติ ก ารสรางและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ การแปลความหมายคะแนนและการใชประโยชน/
0305421 การพัฒนาแฟ„มสะสมงาน
2(1-2-3)
Development of Portfolios
ความหมาย แนวคิด ประเภทของแฟiมสะสมงาน หลักการประเมิน
ดวยแฟi ม สะสมงาน วิ เ คราะห/ จุ ด มุ9 ง หมายการเรี ย นรู หรื อ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า

- ปรับรหัสวิชา เพื่อเป\นวิชาใหนิสติ ไดเลือก

เรียน
ในชั้นป>ที่ 4 ตามแผนการเรียนและ
จัดเรียงลําดับวิชาใหม9
- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม

- ปรับรหัสวิชา เพื่อเป\นวิชาใหนิสติ ไดเลือก
เรียน ในชั้นป>ที่ 4 ตามแผนการเรียน และจัด
เรียงลําดับวิชาใหม9
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เหตุผลการปรับปรุง

ปฏิบัติการออกแบบแฟiมสะสมงาน กําหนดสารสนเทศที่จะเก็บในแฟiมสะสมงาน
สรางเครื่ อ งมื อ ประเมิ น กํ า หนดเกณฑ/ ก ารใหคะแนนและเกณฑ/ ก ารประเมิ น
สรุปผลการประเมินและการใชประโยชน/
0305426 การประเมินความพร,อมในการเรียนรู,
2(1-2-3)
Learning Readiness Assessment
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความพรอมในการเรี ย นรู
ปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดความพรอมในดานต9าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ การวิเคราะห/ขอมูล การแปลผลและการนําเสนอผลการวิเคราะห/ขอมูล
เพื่อการพิจารณาความพรอมในการเรียนรู

ปฏิบัติการออกแบบแฟiมสะสมงาน กําหนดสารสนเทศที่จะเก็บในแฟiมสะสมงาน
สรางเครื่ อ งมื อ ประเมิ น กํา หนดเกณฑ/ การใหคะแนน และเกณฑ/ก ารประเมิ น
สรุปผลการประเมินและการใชประโยชน/
0305422 การประเมินความพร,อมในการเรียนรู,
2(1-2-3)
Learning Readiness Assessment
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความพรอมในการเรี ย นรู
ปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดความพรอมในดานต9าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ การวิเคราะห/ขอมูล การแปลผลและการนําเสนอผลการวิเคราะห/ขอมูล
เพื่อการพิจารณาความพรอมในการเรียนรู

- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม

0305427 การประเมินบุคลากรและองค)การ
2(1-2-3)
Personnel and Organization Assessment
หลั ก การ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประเมิ น บุ ค ลากรและองค/ ก าร
วิเคราะห/ตําแหน9งต9าง ๆ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหน9ง ปฏิบัติการสราง
และตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินการแปลความหมายของผลการประเมิน และ
การนําผลการประเมินไปใช

0305423 การประเมินบุคลากรและองค)การ
2(1-2-3)
Personnel and Organization Assessment
หลั ก การ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การประเมิ น องค/ ก ารและบุ ค ลากร
วิเคราะห/ตําแหน9งต9าง ๆ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหน9ง ปฏิบัติการสราง
และตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน การแปลความหมายของผลการประเมิน
และการนําผลการประเมินไปใช

- ปรับรหัสวิชา เพื่อเป\นวิชาใหนิสติ ไดเลือก
เรียน ในชั้นป>ที่ 4 ตามแผนการเรียน และจัด
เรียงลําดับวิชาใหม9
- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม

0305443 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 2(1-2-3)
ทางการศึกษา
Information Development for Educational Quality
Assurance

0305424 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการประกัน
2(1-2-3)
คุณภาพทางการศึกษา
Information Development for Educational Quality
Assurance

- ปรับรหัสวิชา เพื่อเป\นวิชาใหนิสติ ไดเลือก
เรียน ในชั้นป>ที่ 4 ตามแผนการเรียน และจัด
เรียงลําดับวิชาใหม9
- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม

- ปรับโครงสรางจากวิชาเอกบังคับเป\นวิชาเอก
เลือก

- 196 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

สารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
สารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ - ปรับรหัสวิชา เพื่อเป\นวิชาใหนิสติ ไดเลือก
ปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ9งชีท้ าง ปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ9งชี้ เรียน
การศึกษา
ทางการศึกษา
ในชัน้ ป>ที่ 4 ตามแผนการเรียน และจัด
เรียงลําดับวิชาใหม9
- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม
- เป`ดโอกาสใหนิสิตไดเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ

0305434 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Action Research
แนวคิ ด หลั ก การ รู ป แบบ และระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย
เชิ ง
ปฏิบัติการ วิเคราะห/กรณีศึกษาการวิจัยปฏิบัติการเพื่อแกปhญหา และการนําไปใช
เพื่อพัฒนาบุคคล องค/กรทางการศึกษา และชุมชน การกําหนดปhญหาการวิจัย
แนวคิ ดทฤษฎี ที่เ กี่ ยวของ การวางแผนออกแบบการวิ จัย การมี ส9ว นร9ว มของ
นักวิจัยและผูมีส9วนไดส9วนเสีย ขอมูลและการวิเคราะห/ขอมูล การเขียนรายงาน
การวิจัย และปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการในบริบททางการศึกษา
0305231 การวิจัยเชิงทดลอง

0305431 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Action Research
แนวคิด หลักการ รูปแบบ และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
การกําหนดปhญหาการวิจัย การวางแผนออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร โดยการมี
ส9วนร9วมของนักวิจัยและผูมีส9วนไดส9วนเสีย การเก็บรวบรวมขอมูล และ การ
วิเคราะห/ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย วิเคราะห/กรณีศึกษางานวิจัยที่
ประยุกต/ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยนําผลการวิจัยไปใชในการสราง
องค/ความรู แกปhญหาการจัดการเรียนรู และ งานวัดและประเมินผลขององค/การ
หรือ สถาบันทางการศึกษา และชุมชน
2(1-2-3) 0305432 การวิจัยเชิงทดลอง
2(1-2-3)

- ปรับชื่อวิชาใหสอดคลองกับ มคอ. 1 วิชาเอก
การวัดและประเมินทางการศึกษาตัดคําว9า
“ทางการศึกษา”ออก เพื่อใหสามารถนํา
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบัติการไปใชไดอย9าง
กวางขวาง ไม9ว9าจะเป\นบริบทการศึกษา หรือ
การปฏิบัติงานดานการวัดและประเมินทาง
การศึกษา
- ปรับรหัสวิชา เนื่องจากจัดเรียงลําดับวิชาใหม9
- ปรับจํานวนหน9วยกิตใหเพิม่ ขึ้น

- 197 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

Experimental Research
Experimental Research
หลักการ ประเภทของการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผน การทดลอง
หลักการ ประเภทของการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการทดลอง
การออกแบบการทดลอง ความเที่ ยงตรงของการทดลอง การเลื อกใชสถิติ ใ ห การออกแบบการทดลอง ความเที่ยงตรงของการทดลอง การเลือกใชสถิติใ ห
สอดคลองกับแบบแผนการทดลอง การวิเคราะห/วิจารณ/ผลงานวิจัยและการใช สอดคลองกับแบบแผนการทดลอง การวิเคราะห/วิจารณ/ผลงานวิจัยและการใช
ผลงานวิจัย ปฏิบัติการวิจัยเชิงทดลอง ในบริบททางการศึกษา
ผลงานวิจัย ปฏิบัติการวิจัยเชิงทดลองในบริบททางการศึกษา

- ปรับโครงสรางจากวิชาเอกบังคับเป\นวิชาเอก
เลือก
- ปรั บ รหั ส วิ ช า เพื่ อ เป\ น วิ ช าใหนิ สิ ต ไดเลื อ ก
เรียน
ในชั้ น ป> ที่ 4 ตามแผนการเรี ย น และจั ด
เรียงลําดับวิชาใหม9
- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม
- เป`ดโอกาสใหนิสิตไดเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ

0305332 การวิจัยเชิงคุณภาพ
2(1-2-3)
Qualitative Research
ปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวางแผนการ
วิจัย การกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย หลักการและวิธีการรวบรวมขอมูลโดย
การสังเกต การสัมภาษณ/เชิงลึก และการสนทนากลุ9ม การจดบันทึกขอมูล การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การวิเคราะห/ และสังเคราะห/ขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัย ฝgกปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และนําเสนอเคาโครง
วิจัย

- ปรับโครงสรางจากวิชาเอกบังคับเป\นวิชาเอก
เลือก
- ปรั บ รหั ส วิ ช า เพื่ อ เป\ น วิ ช าใหนิ สิ ต ไดเลื อ ก
เรียน
ในชั้ น ป> ที่ 4 ตามแผนการเรี ย น และจั ด
เรียงลําดับวิชาใหม9
- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม

0305433 การวิจัยเชิงคุณภาพ
2(1-2-3)
Qualitative Research
ปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวางแผนการ
วิจัย การกําหนดกรอบความคิดในการวิจัย หลักการและวิธีการรวบรวมขอมูลโดย
การสังเกต การสัมภาษณ/เชิงลึก และการสนทนากลุ9ม การจดบันทึกขอมูล การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การวิเคราะห/ และสังเคราะห/ขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัย ฝgกปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และนําเสนอเคา
โครงวิจัย

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 198 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

- เป`ดโอกาสใหนิสิตไดเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ
0305333 การวิจัยเชิงผสมผสาน
2(1-2-3)
0305434 การวิจัยเชิงผสมผสาน
2(1-2-3) - ปรับโครงสรางจากวิชาเอกบังคับเป\นวิชาเอก
เลือก
Mixed Method Research
Mixed Method Research
แนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน ออกแบบวิจัย
แนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน ออกแบบวิจัย - ปรั บ รหั ส วิ ช า เพื่ อ เป\ น วิ ช าใหนิ สิ ต ไดเลื อ ก
เชิงผสมผสานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอเคาโครงการวิจัย เก็บรวบรวม เชิงผสมผสาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอเคาโครงการวิจัย เก็บรวบรวม เรียน
ในชั้ น ป> ที่ 4 ตามแผนการเรี ย น และจั ด
ขอมูล วิเคราะห/ขอมูล สรุปและรายงานผลการวิจัย
ขอมูล วิเคราะห/ขอมูล สรุปและรายงานผลการวิจัย
เรียงลําดับวิชาใหม9
- จํานวนหน9วยกิตและคําอธิบายรายวิชายังคง
เดิม
- เป`ดโอกาสใหนิสิตไดเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ

0305351 ฝ•กประสบการณ)วัดและประเมิน 1
1(0-6-0)
Practicum in Measurement and Evaluation 1
สังเกตการบริหารงานวัดและประเมินผลในสถานศึกษา หรือ องค/กร
วิชาชีพ หรือ หน9วยงาน ที่มีลักษณะงาน สอดคลองกับวิชาชีพ วิเคราะห/แนวโนม
การบริหารการวัดและประเมินในสถานศึกษา หรือ องค/กรวิชาชีพ สัมมนาและ
รายงานผลการศึกษา

ยกเลิก

-บูรณาการสาระสําคัญในรายวิชา 0308100

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดย
บูรณาการการสังเกตและเรียนรูขอบข9ายงาน
การวัดและประเมินทางการศึกษา ร9วมกับการ
สังเกตการจัดการเรียนรูในรายวิชาโทที่สัมพันธ/
กับกลุ9มสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและเป\นไปตาม มคอ 1

มคอ 2 ปริญญาตรี

- 199 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0305452 ฝ•กประสบการณ)วัดและประเมิน 2
1(0-6-0)
Practicum in Measurement and Evaluation 2
วิเคราะห/ระบบงานการวัดและประเมินผล มีส9วนร9วมปฏิบัติงานวัด
และประเมินผลในสถานศึกษา หรือ องค/กรวิชาชีพ หรือหน9วยงานที่มีลักษณะงาน
ที่สอดคลองกับวิชาชีพ สัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติ

ยกเลิก

0305453 ฝ•กประสบการณ)วัดและประเมิน 3

ยกเลิก

6(0-36-0)

Practicum in Measurement and Evaluation 3

ฝgก ปฏิ บัติ งานการวั ดและประเมิ นผลทางการศึ ก ษาตามบทบาท
หนาที่นักวัดผล ในสถานศึกษาหรือองค/กรวิชาชีพ หรือหน9วยงานที่มีลักษณะงานที่
สอดคลองกั บ วิ ช าชี พ เป\ น เวลา 1 ภาคเรี ย น สรางสรรค/ ง านดานการวั ด และ
ประเมินผลโดยใชกระบวนการวิจัย สัมมนาและรายงานผลการฝg กปฏิบั ติการ
วิชาชีพ

เหตุผลการปรับปรุง
สาขาครุศาสตร/และศึกษาศาสตร/ กลุ9มสาขา
การวัดและประเมินทางการศึกษา
- บูรณาการสําระสําคัญในรายวิชา 0308200
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดย
บูรณาการการวิเคราะห/ระบบงานการวัดและ
ประเมินผล ร9วมกับการเป\นผูช9วยครูในจัดการ
เรียนรูรายวิชาโททีส่ ัมพันธ/กับกลุ9มสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเป\นไปตาม มคอ 1 สาขาครุ
ศาสตร/และศึกษาศาสตร/ กลุ9มสาขาการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา

- บูรณาการสาระสําคัญในรายวิชา 0308300
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 และ
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
โดยบูรณาการมีส9วนร9วมในการปฏิบัติงาน
วัดผลและฝgกปฏิบตั ิงานวัดผลควบคู9กับการ
ทดลองสอนและปฏิบตั ิการสอนในรายวิชาโทที่
สัมพันธ/กับกลุม9 สาระการเรียนรูตามหลักสูตร

- 200 รายวิชาหลักสูตรเดิม

ไม:มี

ไม:มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป\นไปตาม
มคอ 1 สาขาครุศาสตร/และศึกษาศาสตร/ กลุ9ม
สาขาการวัดและประเมินทางการศึกษา
0305242 เทคโนโลยีสําหรับการวัด ประเมิน และ
3(2-2-5)
- เป\นรายวิชาใหม9ที่เนการนําความรูทางดาน
วิจัยทางการศึกษา
เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัล แอพพลิเคชั่นมาใช
ควบคู9กับศาสตร/การวัดประเมินและวิจัยเพื่อ
Technology for Educational Measurement
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การสราง
Evaluation and Research
แนวคิด หลัก การ และการนํา เทคโนโลยีม าใชสําหรับงานวั ดผล นวัตกรรม ทีส่ อดคลองกับการเรียนรูใน
ประเมิ น ผล และวิ จั ย ทางการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ก ารใชเทคโนโลยี แ ละโปรแกรม ศตวรรษที่ 21
คอมพิวเตอร/เพื่อการประมวลผลขอมูลทางการวัดและประเมิน การวิเคราะห/
ขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห/คุณภาพขอสอบและเครื่องมือวัด การตัด
เกรด การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและการประเมิน การแปลผลและการ
นําเสนอผลการวิเคราะห/ขอมูล

0305311 การบริหารจัดการและสัมมนางานวัดและ 2(1-2-3)
ประเมินทางการศึกษา
Management and Seminar in Educational
Measurement and Evaluation
แนวคิ ด หลั ก การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานการวั ด และประเมิ น
วิเคราะห/ ระบบงานดานการวัดและประเมินในหน9วยงานทางการศึกษา เชื่อมโยง
ความสัมพันธ/ระหว9างการวัดและประเมินกับระบบงานอื่น ๆ เขียนแผนพัฒนา

- เป\นรายวิชาใหม9 เพื่อเตรียมความพรอมนิสติ
ก9อนฝgกประสบการณ/วิชาชีพ ใหนิสิตไดมี
โอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูขอบข9ายงานดนการ
วัดและประเมินทางการศึกษาในลักษณะการ
สัมมนา เพื่อใหไดประเด็นในการทําวิจัยพัฒนา
งานและการเรียนการสอน
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ไม9มี

ไม:มี

ไม:มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ปรับปรุงงานการวัดและประเมินในหน9วยงาน วิเคราะห/และอภิปรายประเด็นองค/
ความรู ความกาวหนาทางวิชาการดานการวัดและประเมิน แนวทางการพัฒนา
องค/ความรู ตลอดจนประเด็นปhญหา และการแกปhญหาดานการวัดและประเมินใน
หน9วยงานในรูปแบบการสัมมนา
0305322 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู,
3(2-2-5)
Assessment for Learning
แนวคิด หลัก การ เทคนิ คการประเมิน เพื่อ พั ฒ นาการเรี ยนรู ยุ ค
ดิจิทัล วิธีการสรางและใชเครื่องมือการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู วิเคราะห/
ขอมูลสารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูในชั้นเรียน วิเคราะห/และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
0305421 การประเมินทางการศึกษาและการประกัน 3(2-2-5)
คุณภาพ
Educational Evaluation and Quality Assurance
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดทางการประเมินทางการศึกษา ตัวบ9งชี้
มาตรฐาน และเกณฑ/การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศและระดับสากล
ศึกษากรณีการประเมินคุณภาพและปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัว
บ9งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ/การประกันคุณภาพในระดับการศึกษาต9าง ๆ จัดทํา
รายงานใหขอเสนอแนะ และนําเสนอผลการประเมิน วิพากษ/และสรุปผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0305331 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เป\นรายวิชาใหม9ที่นําความรูทางดาน
เทคโนโลยีมาใชควบคู9กับศาสตร/การวัดประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การสราง
นวัตกรรม ทีส่ อดคลองกับการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
- เป\นรายวิชาใหม9ที่บูรณาการศาสตร/การ
ประเมินควบคู9กับการประกันคุณภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับต9าง ๆ

- เป\นรายวิชาใหม9ที่สอดคลอง กับ มคอ 1

สาขาครุศาสตร/และศึกษาศาสตร/ กลุ9มสาขา
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

มคอ 2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ระเบียบวิจัย การวัดและประเมินทางการศึกษาที่ตองการให
เชิ ง ปริ ม าณ เชิ ง คุ ณ ภาพการวิ จั ย และพั ฒ นาทางการศึ ก ษา วิ เ คราะห/ บัณฑิตมีความรูความสามารถดานการวิจั
ลักษณะเฉพาะของการวิจัยประเภทต9าง ๆ และกรณีศึกษางานวิจัย ออกแบบและ โดยเฉพาะการวิจยั และพัฒนา
เสนอเคาโครงการวิจัย สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล และการเลือกใชสถิติ
อภิปรายแนวทางการวิเคราะห/ขอมูล แนวทางการสรุปและรายงานผลการวิจัย
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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 สาขาวิชาครุศาสตร)
และสาขาวิชาศึกษาศาสตร) (มคอ.1)
กลุ:มสาขาการวัดและประเมินทางการศึกษา

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
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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
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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
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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
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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
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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

มคอ.๑
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

มคอ.๑
(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)

๑๓
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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
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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

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
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

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
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

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
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

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
(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
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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

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
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
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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

