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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที ่1 

ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25581471100738 

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป) 

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Education Program in Art Education 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 

ชื่อยอ (ไทย) ค.บ. (ศิลปศึกษา) 

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) Bachelor of Education (Art Education) 

ชื่อยอ(อังกฤษ) B.Ed. (Art Education)  
 

3. วิชาเอก  

- 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  139  หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจาก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) รหัสหลักสูตร

25581471100738 

6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 15 

มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา

วิชาการ 

6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 20 

มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 

6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 4 เมษายน 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ

หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  

6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 7 เมษายน 2562  

ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 27 เมษายน 2562 ไดอนุมัติ

หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครสูอนศิลปศึกษา 

8.2 นักวิชาการทางดานศิลปกรรม 

8.3 เจาหนาท่ีดานศิลปกรรมในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
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8.4 พนักงานดานศิลปกรรมในหนวยงานของตางประเทศ 

8.5 ธุรกิจสวนตัว 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา

ดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นายพิบูลย  มังกร 

3-7498-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศป.ม. (ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

2560 

 

2551 

 

2545 

 

2537 

2 นายธวิท  วงศพลาย 

3-8001- XXXXX-XX-0 

อาจารย ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศป.ม. (ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 

 

2545 

 

2532 

 

3 นายเกงกาจ  ตนทองคํา 

3-7403- XXXXX-XX-0 

อาจารย กศ.ม. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

2546 

 

2539 

 

4 นายวัชรพล หงษทอง 

3-7599- XXXXX-XX-5 

อาจารย ศ.ม. (จิตรกรรม)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศ.บ. (จิตรกรรม)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2544 

 

2540 

5 นางสาวศิริวัฒน แสนเสรมิ 

3-3207- XXXXX-XX-8 

อาจารย ค.ม. (ศิลปศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ. (ศิลปศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2544 

 

2534 

 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเปนประเทศ

หนึ่งท่ีเปนสมาชิกของอาเซียนซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปนตัวอยาง

ของการรวมตัวของกลุมประเทศท่ีมีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศท้ังนี้ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความม่ันคง ม่ังค่ัง

และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การ

ลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม (2) 

ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไก

และมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศ

สมาชิกใหมของอาเซียนเพ่ือลดชองวาง การพัฒนาและชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาด

การเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนา

ความรวมมือ ดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการ

ยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน 

ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน ประเทศไทย

ตองพัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาท่ีดี มีการตั้งเปาหมายท่ีจะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม

และการจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือปองกันสภาพไม

สมดุลจากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัฒนจากตะวันตก จึงตองเนนการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลักสะทอนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการหลอมรวมความหลากหลายบน

พ้ืนฐานของเอกลักษณและความแตกตางการพัฒนาและประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการ

ระหวางชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชนรวมกันท้ังใน กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทําให

บุคคลท่ีไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้ดํารงตนอยูในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ ไดเพ่ือใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความรวมมือดานการ

ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา วัฒนธรรม สตร ี

สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ และ

รองรับการเปนประชาคมซ่ึงเนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร (2) แกไข

ผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการ
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จัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การ

เรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมท้ังการรับรูขาวสารซ่ึงเปนรากฐานท่ีจะนําไปสูการเปนประชาคม

อาเซียนเม่ือเปนเชนนี้บุคคลผูมีหนาท่ีเก่ียวของ กับการจัดการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย 

11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และ มีคุณธรรมเขาสู

วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการ

ประเมินเชิงประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบ

การศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดาน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาในดานหลักสูตรและการเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปน

ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 

ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษา เปนตน 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมท่ีเนนผลลัพธ

การเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ใหมีศักด์ิศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงเปน

วิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง ใฝรู เปนครูดี  

ครูเกง มีความรู และใฝรู มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มี

คุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการ

เปนวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน 

สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะ

เตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพ่ือใหมีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคดังกลาวและเพ่ือใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตให

มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ัง

ทางดานสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน สถานการณ

ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน 

อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต

บัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ี

เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

13.3.1 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต  

จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร 

13.1.3 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากทุกวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 

13.3 การบริหารจัดการ 

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชาโดย

ดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจน

การวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
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หมวดที ่2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความรูและความสามารถ ในการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา มีเจตคติท่ีดี และยึดม่ัน

ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 ความสําคัญ 

ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญม่ันคง  

ใหกาวทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน แตกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญได

นั้น จะตองพัฒนาคน ซ่ึงไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพ 

และมีความสมบูรณครบทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และหนาท่ี 

ท่ีมีความสําคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝงความรู ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพ่ือใหเติบโตข้ึนเปน

พลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูท่ีมีบทบาท 

อยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง 

1.3 วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู ความสามารถ ความคิดสรางสรรค และทักษะในการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา 

1.3.2 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.3.3 มีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห แกปญหา และทักษะการวิจัยการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา 

1.3.4 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.5 มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน

ไมต่ํากวาท่ี สกอ. และคุรุสภา 

กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ

และมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพของ

บุคลากรทางการศึกษา 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

2. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

และความกาวหนาทางวิชาการ 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม 

และวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลกัสตูรท่ี

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง

ทาง สังคมเศรษฐกิจ การเมือง

และความกาวหนาทางวิชาการ 

ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท้ัง

ภายในและภายนอก 

3. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 

การสอน และบริการวิชาการใหมี

ความรูสมรรถนะและเจตคติท่ี

ทันสมัย และเหมาะสมตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน 

การสอนใหทํางานบริการแก

องคกรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู

ของบุคลากรดานการเรียน การ

สอนใหมีนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

บุคลากรดานการเรียนการสอน

ในหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 
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หมวดที ่3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

ท้ังนี้  การจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 9 สัปดาห และ

จํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ท้ังนี้ ให เปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ธันวาคม – มีนาคม 

ภาคฤดูรอน เมษายน – พฤษภาคม 

ท้ังนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

2.2.2 มีคานิยมและเจตคติท่ีดีและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

2.2.3 สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

2.2.4 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 

2.3.3 นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูในระดับท่ีแตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผูปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดแูลประสานงาน

กับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา 

2.4.2 จัดใหมีกิจกรรมปรับพ้ืนฐานการเรยีนดานศิลปศึกษา สําหรับนักศึกษาแรกเขาทุกคน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

คาดวาจะรับเขาศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2  60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 3   60 60 60 

ชั้นปท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    60 60 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทากับ 22,800 บาท/คน/ป ดังนั้น สาขาวิชาศิลปศึกษา ขอเสนอ

ตั้งงบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 60 คน ดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

คาบํารุงการศึกษา 1,368,000 2,736,000 4,104,000 5,472,000 5,472,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 

รวมรายรับ 1,416,000 2,832,000 4,248,000 5,664,000 5,664,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดําเนินการ      

1.1 งบบุคลากร - - - - - 

1.2 งบดําเนินงาน 859,200 1,718,400 2,578,200 3,436,800 3,436,800 

1.3 ทุนการศึกษา - - - - - 

1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย  273,600 547,200 820,200 1,094,400 1,094,400 

รวม (ก) 1,132,800 2,265,600 3,398,400 4,531,200 4,531,200 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 100,000 150,000 200,000 200,000 200,000 

งบท่ีดินสิ่งปลูกสราง - - - - - 

รวม (ข) 100,000 150,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ก) + (ข) 1,232,800 2,416,600 3,598,400 4,731,200 4,731,200 

จํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 20,546 20,138 19,991 19,713 19,713 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล

การเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562  

มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 
 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 
 

หมายเหตุ 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 
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2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 
 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8071101 ทัศนศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

 Visual Art Education 

8071102 องคประกอบศิลป 3(2-2-5) 

 Art Composition 

8071103 ประวัติศาสตรศิลป 3(2-2-5) 

 Art History 

8071701 หลักการออกแบบและเขียนแบบ 3(2-2-5) 

 Design and Drafting Principle 

8072203 จิตรกรรม 3(2-2-5) 

 Painting 

8072204 ประติมากรรม 3(2-2-5) 

 Sculpture 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8072401 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ 3(2-2-5) 

 Aesthetics and Art Criticism 

8072501 ศิลปะไทย 3(2-2-5) 

 Thai Art 

8073205 ภาพพิมพ 3(2-2-5) 

 Printing 

8073206 ปฏิบัติการทัศนศิลป 1 3(2-2-5) 

 Visual Art Practice 1 

8073301 สัมมนาศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

 Seminar on Art Education 

8073503 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 2(2-0-4) 

 ASEAN Art and Culture 

8073702 ศิลปะมัลติมีเดีย 2(1-2-3) 

 Multimedia Art 

8073804 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Art Education Teacher 

8073901 การวิจัยศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

 Research in Art Education 
 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8071201 วาดเสน 1 3(2-2-5) 

 Drawing 1 

8071202 วาดเสน 2 3(2-2-5) 

 Drawing 2 

8072801 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Art Education and Learning Content Integration 

8072802 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1 3(2-2-5) 

 Visual Art Learning Management 1 

8073104 ความคิดสรางสรรคในศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

 Creative Thinking in Art Education 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8073105 ศิลปะภาพถาย 3(2-2-5) 

 Art of Photography 

8073106 การเขียนภาพประกอบ 3(2-2-5) 

 Illustration 

8073207 ปฏิบัติการทัศนศิลป 2 3(2-2-5) 

 Visual Art Practice 2 

8073502 ภูมิปญญาทองถ่ินในงานศิลปกรรม 2(1-2-3) 

 Local Wisdom in Fine Art 

8073703 การออกแบบกราฟฟกดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Graphic Design 

8073803 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2 3(2-2-5) 

 Visual Art Learning Management 2 

8073902 การศึกษารายบุคคลและการนําเสนอผลงาน 3(2-2-5) 

 Individual Study and Presentation 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
เลขตัวท่ี 1 - 3  บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา    

เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขตัวท่ี 6,7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 150  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 200  หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 250  หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 400  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 เลขตัวท่ี 1-3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา ดังนี้ 807 หมายถึง หมูวิชาศิลปศึกษา 

 เลขตัวท่ี 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

 เลขตัวท่ี 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาเฉพาะดาน ดังนี้ 

  1 หมายถึง กลุมวิชาทฤษฎีและหลักการทางศิลปศึกษา 

  2 หมายถึง กลุมวิชาศิลปะปฏิบัติ 

  3 หมายถึง กลุมวิชาศิลปวิจารณ 

  4 หมายถึง กลุมวิชาสุนทรียศาสตร 

  5 หมายถึง กลุมวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยและอาเซียน 

  6 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ 

  7 หมายถึง กลุมวิชาการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

  8 หมายถึง กลุมวิชาการสอนศิลปศึกษา 

  9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย 

 เลขตัวท่ี 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

8071101 ทัศนศิลปศึกษา 2(1-2-3) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

8071102 องคประกอบศิลป 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

 รวม 20 หนวยกิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 และจิตวิญญาณความเปนครู 

8071103 ประวัติศาสตรศิลป 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

8071701 หลักการออกแบบและเขียนแบบ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

8072203 จิตรกรรม 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

8072204 ประติมากรรม 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

8072401 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

 รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

8072501 ศิลปะไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพคร)ู 

8073205 ภาพพิมพ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

8073206 ปฏิบัติการทัศนศิลป 1 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

8073702 ศิลปะมัลติมีเดีย 2(1-2-3) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 2(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสรี 

 รวม 22 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

8073301 สัมมนาศิลปศึกษา 2(1-2-3) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

8073503 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 2(2-0-4) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

8073804 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

8073901 การวิจัยศิลปศึกษา 2(1-2-3) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสรี 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 รวม 7 หนวยกิต 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

 รวม 6 หนวยกิต 

 

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

 การใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางเหมาะสมตามสถานการณ การสรุปประเด็นหลักจาก 

การสื่อสารอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารเชิงบวก วัจนและอวัจนภาษา การออกเสียงตามอักขรวิธี  

การอานจับใจความ หลักการเขียน และมารยาทในการสื่อสาร 

 Use of Thai language for appropriate communication in situation, identifying 

main point from critical communication, positive communication, verbal and non-verbal 

language, pronunciation in accordance with orthography, reading for main idea, principle 

of writing, and manner in communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

 ทักษะการฟงและจับใจความบทสนทนาและขอความสั้น ๆ การพูดเก่ียวกับสิ่งรอบตัว กิจวัตร

ประจําวัน การสนทนาในสังคม การใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณท่ีเหมาะสมในการพูด การใช

น้ําเสียง กิริยาทาทาง มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

 Skill in listening for main idea of conversation and short message, speaking 

about things in surroundings, daily routine, social conversation, use of appropriate 

language and grammatical structure in speaking, intonation, manner, and social etiquette 

and culture 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการสื่อสาร 

ทักษะการฟงและสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟงและการบันทึกคําบรรยายโดยใชภาษามาตรฐาน  

การสนทนาหัวขอท่ีคุนเคยและสนใจ การใหคําแนะนํา การสนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา การแสดง

ความรูสึก การเลาประสบการณของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความ

สําคัญจากการอาน การจับประเด็นและระบุขอมูลจากสิ่งท่ีอาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน 

ในหัวขอท่ีคุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และการเขียนจดหมายตามรูปแบบมาตรฐาน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Development of listening, speaking, reading and writing skills necessary for 

communication, skills in listening and daily life conversation, listening and recording 

lecture using standard language, conversing on familiar and interesting topic, making 

suggestion, conversing in unexpected incident, expressing feeling, talking about personal 

experience, making complaint, arguing and reasoning, summarizing important issue, and 

identifying main idea and detail from reading text, presentation, writing report of familiar 

topic, experience, event, idea and dream, and writing letter with standard pattern 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 

 ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิค 

ในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผูท่ีเปนเจาของภาษา การใช

ถอยคําและการใหรายละเอียดท่ีชัดเจนในหัวขอท่ีหลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นท่ีมีความ

ซับซอน การอธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหา การอานท่ีซับซอนและระบุจุดประสงคของเนื้อหาท่ีอาน  

การเขียนระดับอนุเฉท การบันทึกรายงานแบบสั้น และการเขียนสนับสนุนและโตแยง 

 Skill in listening to announcement, report and interview; technically expressing 

opinion on area of expertise, fluent and natural interaction with English native speaker, 

using clear expression and giving detail in various topics, understanding purpose of 

complicate issue, explaining perspective of problem, reading complicate text and 

identifying purpose, writing at paragraph level, writing short report, and writing pros and 

cons essay 

 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

 การออกแบบและจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยู

รวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม 

และกฎหมาย ความรู เก่ียวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ  และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติหนาท่ีของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมือง 

ท่ีเขมแข็ง และการมีจิตสาธารณะ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Designing and conducting project that enhances active citizen, respecting 

human dignity, right and freedom; accepting individual difference, equality and equity; 

peaceful and harmonious living in Thai society and global society in accordance with the 

rule of law; following social rule and law; knowledge of government form; ideology and 

way of life under democracy with the King as Head of State; performing Thai citizen duty 

in democracy; being active citizen; and public mind 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 

 แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ

ศาสตรพระราชาสูพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 Concept and the King’ work principle, Philosophy of Sufficiency Economy, and 

concept of sustainable development; case study derived from the King’s initiative project 

and its application for daily life; relation between the King’s philosophy and royal policy 

for local development 

 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป 

และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซ้ึงทางดานสุนทรียภาพ การขับรอง

และการเลนดนตรี รําวงมาตรฐาน สถาปตยกรรมและศิลปะ 

 Definition, type and importance of aesthetic in visual arts, dance, music and 

literary; art history; enhancement of perception and aesthetic appreciation; singing and 

music performance, Thai folk dance, architecture and arts 
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4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

 ความหมาย ความสําคัญของสุขภาวะ ความสัมพันธระหวางสุขภาพทางกาย จิตใจ  

และสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพกาย การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ หลักการปองกันปญหา 

และการดูแลสุขภาวะเบื้องตน 

 Definition and importance of well-being, relation between physical and mental 

health, and environment; exercise, sport and recreation; basic principle of well-being 

problem prevention and care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ ความรูและความสามารถดานดิจิทัลรวมสมัย การประยุกตใช

ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา 

 Important skills in 21st century, contemporary digital literacy and application 

for life and career; and case study 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 

 ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ และองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล กระบวนการการคิด

เชิงเหตุผล การพัฒนาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และกรณีศึกษา 

 Definition, concept, importance and component of logical thinking; process of 

logical thinking; development and application of logical thinking for daily life; and case 

study 
 

วิชาเสริมไมนับหนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

 การฟงและจับใจความจากการฟงขอความและประกาศท่ีพูดดวยภาษามาตรฐาน การพูด

เก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซ้ือสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน  

การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป การเขาใจเนื้อหาท่ีใชคําศัพทพ้ืนฐาน ระบุขอมูลเฉพาะในสื่อ

ประชาสัมพันธเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ และการเขียนจดหมายสวนตัว 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Listening to message and announcement with standard English and identifying 

main idea; speaking about daily life, personal information, family, education, shopping, 

surrounding and employment; communicating and exchanging general information; 

understanding text with basic vocabulary; identifying detail of public media; writing sentence 

and short message, and writing personal letter 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

 การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ การสนทนาในสังคม การนําเสนอแบบสั้น การอานจดหมาย 

โฆษณา เมนู ตารางเวลาและประกาศ การเขียนเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว 

การศึกษา การซ้ือสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป 

 Listening for main idea; social conversation; brief presentation; reading letter, 

advertisement, menu, timetable and notice; writing daily routines, personal information, 

family, education, shopping, surroundings, employment; communicating and exchanging 

general information 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 

 การฟงประกาศท่ีเปนทางการ การนําเสนอ โฆษณา และการวิพากษวิจารณ การพูดเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ และเปรียบเทียบ พูดในท่ีประชุม และการบรรยายในชั้นเรียน การอาน

และวิเคราะหขอความ โฆษณา บทความ หนังสือและตํารา การเขียนประโยคซับซอน การเขียนเรียงความ 

การเขียนรายงานเต็มรูปแบบ การเขียนแผนการในอนาคต การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนแสดง

ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ 

 Listening to official announcement, presentation, advertisement and reviews; 

expressing opinion; reviewing, criticizing, and making comparison and contrast; speaking in 

meeting; classroom presentation; reading and analyzing  message, advertisement; article, 

book and textbook; writing complex sentence; writing essay and full report; writing future 

plan; writing to express opinion and feeling in various occasions 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.1 วิชาชีพครู 

2.1.1 วิชาชีพคร ู(กลุมวิชาชีพครู) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

 จัดทําคุรุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีครู 

คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวย

ตนเอง  เขารวมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (After Action Review: AAR) เปนรายบุคคล

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Conducting self development report by gathering, analyzing and synthesizing 

capacity of teacher duty practice, teacher characteristics through the interpretation of 

lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning; 

participating in activities to fulfill one’s capacity; individual after action review (AAR) 

process as well as sharing and learning in  the profession learning community (PLC) for 

self development to become knowledgeable and up-to-date, and keep up with change 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู 3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความ

เปนครู เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธา

ของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเก่ียวกับคานิยมของครู 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู 

สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใช

การสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

 Being committed to code of ethics and developing learners with teacher 

spirituality; being a role model with morals and ethics, and active citizen, practical model 

for respect and faith from students and people in the community; analyzing, synthesizing, 

integrating knowledge of teacher values, morals, ethics and spirituality, law for teacher, 

and condition of teacher professional development using experiential learning and case 
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study, practice of using reflection in order to apply to self development to become a 

good teacher who is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with changes 

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลอง

กับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการ

วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน 

การเขียน ภาษาทาทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการ

จัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การเขียน และภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพ่ือ

พัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

หลายหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Using Thai and English language for communication in learning management 

appropriately in accordance with context and learner individual differences, learners with 

special needs by analyzing concept, theory, speech communication for teacher, principle, 

and technique of language use as well as practice of listening, speaking, reading, writing 

and  gestures to convey meaning in learning management and classroom communication; 

learning management design in listening, speaking, reading, writing, and gestures to 

develop learners; search of information for self development for being knowledgeable 

and up-to-date, and keeping up with change; practice of using languages and various 

cultures for harmonious and peaceful living 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

 รูและเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษา

ตะวันตกและตะวันออก อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา 

ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใช

ในการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู วัดและประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาท่ีเปน

ฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาประยุกตเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา 
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 Knowledge and understanding of educational foundation, educational quality 

assurance, Western and Eastern educational philosophy; discussion of educational quality 

assurance, philosophy, concept, theory of education, religion, economy, society and 

culture;  applying educational philosophy and educational quality assurance to 

educational management, curriculum development, learning management, measurement 

and evaluation; analyzing principle of  educational management based on international 

and Thai ways of thinking; applying concept of 21st century educational management to 

sustainable development of  educational institution 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคลอง

กับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนา

หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหา

และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Development of school-based curriculum and major subject curriculum in 

accordance with school and community context; implementation and evaluation of 

curriculum through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, 

curriculum theory and development model, foundation of curriculum development in 

educational philosophy, psychology, society, culture, technology and other factors related 

to basic education curriculum; school-based curriculum development, curriculum 

implementation and evaluation; problems and trends in curriculum development; 

developing learner to become knowledgeable and up-to-date,  and keep up with change 
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1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก บริหารจัดการชั้นเรียน ออกแบบและ

เขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการ

เรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการ

เรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา 

หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณา

การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหลงเรียนรูใน

ชุมชนทองถ่ิน สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 

การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงม่ันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional planning and management of major subject, classroom 

management, design of learning management plan to develop learner intellectual and 

characteristic of innovator; enhance student learning, caring and accepting individual 

differences; creating activities and learning atmosphere that promote student happiness in 

learning; awareness of learner well-being; integrating knowledge, content, curriculum, 

science of teaching and digital technology in learning management in according with 

learning theory, learning management innovation in order to develop learner 21st century 

skills; integrative learning management, integration of sufficiency economy philosophy; 

integration of content and language; integration of media and learning resources in local 

community; digital technology media; inclusive education; coaching, micro-teaching, 

practicum in schools, being responsible and committed to developing learner according 

to their potentiality 
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1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวาง

บุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ี

เก่ียวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ

ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มี

ความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

 Applying digital technology to learning management design in accordance with  

major subject to develop learners’ intellectual and characteristic of innovator, based on 

context, learner individual differences, and learner with special needs by analyzing 

principle, concept, and theory relevant to innovation and information technology for 

educational communication and learning; laws and ethics in utilizing digital technology in 

order to be able to select and apply innovation and information technology to 

educational communication and learning effectively, no violation of other intellectual 

property, applying reflection to self development to become a good teacher who is 

knowledgeable and keeps up with change 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ

ของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  

โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการ

วัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการ

เปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ

ประเมินผล เพ่ือการออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 Measurement and authentic evaluation using appropriate method in 

accordance with subject matter, context and individual difference of learners, and 

learners with special needs; reflection of evaluation result for learner development and 

quality development of learning management based on principle, concept and theory of 

measurement and evaluation, authentic assessment; design and creation of measurement 

and evaluation instrument; providing feedback that promotes learners’ learning; guideline 

for utilizing results from measurement and evaluation to improve learner’s learning 

development for subsequent measurement and evaluation for developing learner 

appropriately and creatively; applying reflection to self development to become a good 

teacher who is knowledgeable and keeps up with change; applying principle, concept and 

theory of measurement and evaluation for educational quality assurance 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

 วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลอง

กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ

วิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

 Research and problem solving for learner development; creating innovation 

for learner’s learning development in accordance with major subject, context and 

individual  learner differences, and learner with special needs by studying, analyzing 

problem condition and needs in learner development in classroom; research design 

based on application of principle, concept, research theory and researcher ethics; creation 

of research instrument; applying digital technology to creation of research innovation in 

order to solve problem and develop learners; innovation in accordance with community 

in order to implement research results in developing learning management and learners; 

and applying reflection to self development to become a good teacher who is 

knowledgeable and keeps up with change 
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1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน 

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู การทํางานของสมอง  และความหลากหลายของผูเรียน 

สามารถดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  ใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง  มุงม่ันพัฒนาผูเรียนและพัฒนา

ตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

 Analyzing and  solving problem;  applying, designing learning and learner 

behavior management to develop learners in accordance with their potentiality and age , 

based on principle, concept and theory of developmental  psychology, educational 

psychology, learning psychology, brain functioning, learner individual difference; ability in 

taking care and assisting learner with special need; applying reflection to self 

development to become a good teacher who is knowledgeable and up-to-date, and 

keeps up with change; being committed to learner and self development with teacher 

spirituality  

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 ประยุกตความรูเพ่ือการรูจักและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการ

แนะแนว และการใหคําปรึกษา สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตาม

ชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพดวยการจัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน พัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตาม

กระบวนการศึกษารายกรณี ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของเพ่ือสงเสริม

พัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสงตอและการสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครูและจรรยาบรรณการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Applying knowledge for getting to know and take care of learners effectively 

with the guidance process and counseling; promoting of problem prevention and solving;  

development and effective learning of learner of each age by providing guidance service 

and classroom activity; individual learner development in accordance with one’s 

potentiality, and systematic learner development report based on case study process; 

providing parents and related parties with advice and feedback in order to promote 

learner development and assistance; forwarding and establishing collaboration for learner 

development and problem solving for better life quality; being knowledgeable and up-to-

date, and keeping up with change related to learner development; being committed to 

developing learner with teacher spirituality and ethics of guidance and counseling  
 

2.2.2 วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความ

รักและศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู การมี

จรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรูบทบาทหนาท่ีครู ครูประจําชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน 

บริบทของสถานศึกษา ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ฝกปฏิบัติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห แกปญหาผูเรียนราย

กรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 

ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน 

และสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the  

characteristics of teacher with passion and faith in teaching profession, behavior of teacher 

that reflects teacher spirituality and teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and duty, classroom and educational 

institution context, educational institution administration and management, and role of 

community in educational management; practice of teacher duty, and teacher-parent 

collaboration for analyzing and solving problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and happy learning; awareness of 

learner well being through observational process, recording, analyzing, synthesizing, 

interpreting lesson learned and reflecting experience in order to apply to self 

development for being a good teacher who is knowledgeable, and keeps up with change 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดย

การวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล

ตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ

นวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ 

บริหารจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับ

ผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตร

วิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและ

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองให

มีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the 

characteristics of role model teacher with morals and professional ethics, performing as 

teacher assistant working and learning with mentor teacher in planning content and 

learning management design, media and technology, measurement and evaluation 

according to the learning strand of each specific course; integrating knowledge of 

educational administration, innovation design; implementation of educational quality 

assurance in accordance with each level of educational institution; quality learning 

management, creating learning atmosphere that encourages learner learning enjoyment; 

collaborating with parents to develop and help students to enhance desirable 

characteristics; analyzing and proposing guidelines for self development to be a 

professional teacher who is able to keep up with changes of both professional teaching 

and major subject; participating in projects related to promotion of  conservation of 

culture and local wisdom, reflecting and evaluating the results of the project by using  

after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying  the knowledge to self development 

for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรูคุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ี

สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและ

มุงม่ันในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธี

วิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและ

นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

 Pre-teaching observation and practice in professional teaching by learning and 

acquiring the characteristics of role model teacher with morals and professional ethics; 

design of learning atmosphere that encourages learner happiness in learning; learning 

management with integration of  digital technology or modern educational innovation 

that enhances learner high thinking process; collaborating with parents in developing 

learner and being committed to problem solving in order to enhance learner desirable 

characteristics by utilizing appropriate research methodology; reflecting result of changes 

that happen distinctively from participating in project related to promotion of culture and 

local wisdom conservation, reflecting and evaluating the results of the project by using  

after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying the knowledge to self development 

for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปน

ผูใฝรูและมีปญญารูคิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางเสริม

ทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของผูเรียน จัดการเรียนรู ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล 

รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาท่ีครูในสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 Teaching practice of major subject to enable learner to learn happily. Inspiring 

to be a learning enthusiast with cognition; awareness of learner well-being by designing 

learning management that enhances skills in learning and thinking; learning management, 

media and innovation design, measurement and evaluation, learner development 

progress report; teaching practice in educational institution, participating in teaching 

profession activity; developing innovation for learner development through observation 

process, data recording, analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, and reflecting 

experience for self development for being a good teacher who is knowledgeable and up-

to-date, and keeps up with change 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดข้ันสูงและ

นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการ

พัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 

สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและ

นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Teaching practice of major subject; being a role model with morals and ethics 

according to professional ethics, learning management and design that make learners 

happy and develop high thinking process and leading them to be innovators; designing 

modern educational innovation; integrating community context with learning activities in 

and out of the classroom; creating collaborative teacher-parent network for developing 

learner and solving problem for desirable characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting changes that happen distinctively from participating in project 

related to professional progress and project that promotes conservation of culture and 

local wisdom, reflecting and evaluating the results of the project by using  after action 

review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the professional 

learning community (PLC), and applying the knowledge to self development for being 

knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 
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2.2 วิชาเอก 

2.2.1 กลุมวิชาเอก บังคับ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8071101 ทัศนศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

 Visual Art Education 

 ประวัติ และความสําคัญของศิลปศึกษาในประเทศไทย การพัฒนาของศิลปศึกษาในประเทศ

ไทยและในตางประเทศ บทบาทและความสําคัญของศิลปศึกษากับสังคม ชุมชน วัฒนธรรมและการพัฒนา

ผูเรียน ทฤษฎี หลักการทางทัศนศิลปและการออกแบบ รูปแบบการถายทอดทางจิตรกรรม ประติมากรรม 

ภาพพิมพ สื่อผสม การออกแบบและมัลติมีเดีย  การฝกปฏิบัติ และการวิจารณ 

 History and importance of art education in Thailand, development of art 

education in Thailand and abroad,  role and importance of art education in society, 

community, culture and students’ development, theory, principle of visual arts and design in 

form of painting, sculpture, printing, mixed media, design and multimedia, focus on practice 

and peer evaluation 

8071102 องคประกอบศิลป 3(2-2-5) 

 Art Composition 

 แนวคิด ความหมายและความสําคัญขององคประกอบศิลป การใชทัศนธาตุ จุด เสน สี รูปราง

รูปทรง คาน้ําหนัก พ้ืนผิวและพ้ืนท่ีวาง หลักการจัดองคประกอบ สัดสวน ความสมดุล จังหวะ ความเดน 

เอกภาพ ทักษะการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลงานศิลปะ จินตนาการและความคิดสรางสรรค 

 Concept, definition and importance of art element; use of visual element, 

point, line, color, shape, form, weight, surface and space; principle of art composition, 

proportion, balance, rhythm, distinctiveness, unity;  work skill, artwork development, 

imagination and creativity 

8071103 ประวัติศาสตรศิลป 3(2-2-5) 

 Art History 

 ความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก ประวัติศาสตรศิลปะ

ไทยจากอดีตถึงปจจุบันท่ีจําเปนตอการสอนศิลปศึกษา ทักษะการถายทอดความรูเชิงประวัติศาสตรศิลป 

 Knowledge of western and eastern art history, Thai art history from past to 

present necessary for teaching art education, skill to transfer knowledge in art history 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

8071701 หลักการออกแบบและเขียนแบบ 3(2-2-5) 

 Design and Drafting Principle 

 หลักการ สวนประกอบ ทักษะในการสรางสรรคผลงาน ตามหลักการออกแบบและการเขียนแบบ 

สําหรับการสอนศิลปศึกษา 

 Design principle and component, skill in art work creation according to design 

principle, design and drafting for application in art education 
8072203 จิตรกรรม 3(2-2-5) 

 Painting 

 ทฤษฎีข้ันพ้ืนฐาน ความหมาย ประวัติ ลักษณะและคุณคาของงานจิตรกรรม การประเมิน

คุณภาพ การใชเครื่องมือและเทคนิคเฉพาะในการฝกปฏิบัติงานจิตรกรรมพ้ืนฐาน การใชทฤษฎีสี ทัศนมิติเชิง

เสนและบรรยากาศในงานจิตรกรรม และการประยุกตใชในศิลปศึกษา 

 Basic theory, definition, history, characteristic and value of painting work; basic 

painting practice in quality assessment, tool usage and specific technique; use of color 

theory, linear perspective and atmosphere in painting, and application in art education 

8072204 ประติมากรรม 3(2-2-5) 

 Sculpture 

 ทฤษฎีข้ันพ้ืนฐาน ความหมาย ประวัติ ลักษณะและคุณคาของงานประติมากรรม การประเมิน

คุณภาพ การใชเครื่องมือและเทคนิคเฉพาะในการฝกปฏิบัติงานประติมากรรมพ้ืนฐาน การสรางสรรค

ประติมากรรมนูนต่ํา นูนสูงและลอยตัว การทําพิมพและการหลอชิ้นงาน และการประยุกตใชในศิลปศึกษา 

 Basic theory, definition, history, characteristic and value of sculpture work; 
basic sculpture practice in quality assessment, tool usage and specific technique; creation 
of bas relief, high relief and sculpture; mold and casting work, and application in art 
education 

8072401 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ 3(2-2-5) 

 Aesthetics and Art Criticism 

 ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา หลักการสุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ ทฤษฎีความงาม

ตามหลักสุนทรียศาสตร หลักปรัชญาทางศิลปะ การสรางประสบการณทางสุนทรียะ หลักการวิจารณงาน

ศิลปะ ปฏิบัติวิเคราะห วิจารณผลงานศิลปะเพ่ือนําไปใชกับการจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลปในโรงเรียน 

 Meaning, importance, origin, principles, aesthetic and art criticism, aesthetic 

theory and principles, art philosophy, creating aesthetic experiences, principles of art 

criticism, practice analysis, art criticism and application to teaching art 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

8072501 ศิลปะไทย 3(2-2-5) 

 Thai Art 

 ประวัติศาสตรศิลปะไทย ลักษณะวิวัฒนาการของลวดลายไทยแบบตาง ๆ เทคนิคและความคิด

สรางสรรคศิลปะประจําชาติ รูปแบบและเนื้อหาของจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปตยกรรมไทย  

งานวิจิตรศิลป งานประณีตศิลป งานศิลปะไทยแบบประเพณีและศิลปะไทยแบบรวมสมัย ฝกปฏิบัติสรางสรรค

งานศิลปะไทย 

 Thai art history, evolutionary characteristics of various Thai traditional patterns, 

national art techniques and creativity, patterns and content of Thai painting, Thai sculpture, 

Thai architecture, fine art, traditional and contemporary Thai art, practicing Thai art 
8073205 ภาพพิมพ 3(2-2-5) 

 Printing 

 ทฤษฎีข้ันพ้ืนฐาน ความหมาย ประวัติ ลักษณะและคุณคาของงานภาพพิมพ การประเมิน

คุณภาพ การใชเครื่องมือและเทคนิคเฉพาะในการฝกปฏิบัติงานภาพพิมพ  และการประยุกตใชในศิลปศึกษา 

 Basic theory, definition, history, characteristic and value of printing work; 
printing practice in quality assessment, tool usage and specific technique; and application 
in art education  
8073206 ปฏิบัติการทัศนศิลป 1 3(2-2-5) 

 Visual Art Practice 1 

 กระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคนิคเฉพาะ การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

กระบวนการคิดและการสรางสรรคงานทัศนศิลป การใชสื่อวัสดุศิลปะ การฝกเทคนิคเฉพาะดาน และการ

ประยุกตใชในศิลปศึกษา 

 Process of creating visual arts using specific technique; development of learning 

process, using material, thinking process and visual art creation; practice in specific technique, 

and application in art education 

8073301 สัมมนาศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

 Seminar on Art Education 

 เรียนรูหลักการทฤษฎีการจัดสัมมนา กระบวนการดําเนินงานสัมมนา นําเสนอผลการจัดการ

เรียนรูศิลปศึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา สัมมนาปญหา

ในการเรียนการสอนศิลปศึกษา วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหา พัฒนาสรางสรรคผลงานทัศนศิลป 

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลปและผลงานเชิงวิชาการทางศิลปศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Learning the principle and theory of seminar, seminar process, presenting result of 

art education learning management, presenting research result in class, media and art 

education innovation, seminar on problems in art education, analyzing problem and 

solutions, develop creative visual art work, exhibition of work in visual art and academic work 

in art education 

8073503 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 2(2-0-4) 

 ASEAN Art and Culture 

 การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน อิทธิพล รูปแบบ ความคิด ผลงาน

การสรางสรรค วิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการไปสูการสอนศิลปศึกษา 

 Education in ASEAN Art and Culture, influence, style, creative of art work 

teaching methodology and application in art education 

8073702 ศิลปะมัลติมีเดีย 2(1-2-3) 

 Multimedia Art 

 การบูรณาการองคความรูโดยการมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ  การใชคอมพิวเตอรสื่อความหมาย

ความคิดสรางสรรค ภาพศิลป การออกแบบ  ภาพเคลื่อนไหว ศิลปะภาพถาย ศิลปะรวมสมัย วีดิทัศน เพ่ือการ

สรางสรรคผลงาน เพ่ือการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษานําไปใชในชั้นเรียนตามชวงวัย ฝก

ทักษะสรางสรรคผลงานทัศนศิลป หรือนวัตกรรมโดยใชสื่อสมัยใหม 

 Integration of knowledge in interactive multimedia, use of computer to convey 

meaning, creativity, art, design, animation, photography, contemporary, video for creative work 

production of innovative teaching media according to age for art education class, practice 

creative innovation using new media or visual art 

8073804 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Art Education Teacher 

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ศัพทเทคนิคทางศิลปะ ทักษะการฟง การพูด การใช

ภาษาอังกฤษในการสืบคนขอมูล นําไปใชประโยชนในการเรียน และการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการ

เรียนรูทางศิลปศึกษา 

 English communication skills development Art technical terms, listening skills, 

speaking, use of English in information retrieval to be used in learning and English 

language integration in art education learning management 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

8073901 การวิจัยศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

 Research in Art Education 

 การพัฒนาการจัดการเรียนรูศิลปะ ระเบียบวิธีวิจัยศิลปศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย หรือ

สรางสรรคผลงานศิลปนิพนธดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบ ลักษณะของผลงาน

ประกอบดวยเอกสารรายงานการวิจัยทางศิลปศึกษาหรือผลงานศิลปนิพนธจากการสรางสรรคทางทัศนศิลป 

นําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา ผลงานสรางสรรคทางทัศนศิลปสูสาธารณะ และประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคทางทัศนศิลป 

  Development of art learning management, research methodology in art education, 

writing research report, or creating artwork thesis using systematic research methodology, nature 

of the work including document, research report or visual art thesis work, presenting research 

results in art education, exhibition of creative visual art works, application to develop learning 

management process, Innovation or creative work in visual art 
 

2.2.2 กลุมวิชาเอก เลือกเรียน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8071201 วาดเสน 1 3(2-2-5) 

 Drawing 1 

 หลักวิธีปฏิบัติการวาดเสนหุนนิ่ง การเขียนภาพทิวทัศนดวยหลักทัศนียวิทยา โดยใชเครื่องมือ

และสื่อวัสดุท่ีหลากหลาย การฝกการมองเห็นและการสังเกตเปรียบเทียบ การถายทอดรูปแบบตาม

ขอเท็จจริงท่ีปรากฏ ทักษะการสอนการวาดเสน และปฏิบัติงานวาดเสน 

 Principle of practice in drawing still-life, landscape painting using perspective 

drawing by using a variety of tools and materials, practice in drawing perception and 

comparative observation, conveying form of present object through drawing, teaching 

drawing skill and practice in drawing 

8071202 วาดเสน 2 3(2-2-5) 

 Drawing 2 

 หลักการ ทฤษฎี และข้ันตอนการฝกปฏิบัติการวาดเสนเพ่ือศึกษาโครงสรางกายวิภาคของคน

และสรางสรรคงานวาดเสนภาพคนดวยเทคนิคตาง ๆ ได 

 Principle, theory and procedure of drawing for studying human anatomical 

structure and creating human drawing by using various techniques 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8072801 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Art Education and Learning Content Integration 

 ทฤษฎีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาแบบบูรณาการ การจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศิลปศึกษา 

กับสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประยุกต

จัดองคความรูและประสบการณเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและคนควา 

 Integration of learning management theory, integration of art education 

theories integrating learning management to art education with Thai Language, 

mathematic, science, social studies, religion and culture, health education and physical 

education, career and technology, foreign languages, according to the core curriculum of 

basic education, application of knowledge and information technology experience in 

learning and research 

8072802 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1 3(2-2-5) 

 Visual Art Learning Management 1 

 พัฒนาการดานหลักสูตรศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาในระดับสากล หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาทัศนศิลประดับประถมศึกษา จิตวิทยา

การเรียนรูและจิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะของผูเรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และ

เทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาทัศนศิลประดับประถมศึกษา การพัฒนาสื่อและ

แหลงการเรียนรู การใชเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู และฝก

ปฏิบัติการจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลปในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

 Development of art education courses in elementary level at international 

level, core curriculum for basic education, art major school curriculum, elementary visual 

art courses, psychology of learning and art development psychology for elementary 

student, teaching styles, teaching method and teaching technique, guidelines for 

organizing visual art learning activities at elementary level, media development and 

learning resources, using technology, learning assessment, learning management planning, 

practice managing visual art learning in real situation or simulation 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8073104 ความคิดสรางสรรคในศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

 Creative Thinking in Art Education 

 ความคิด ความหมาย หลักการ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรค

กับงานศิลปะ ประยุกตใชความคิดสรางสรรคในการจัดการเรียนรูดานศิลปศึกษา 

 Concepts, definition, principles and theories related to creativity, creativity in 

art, application of creative thinking in art education management 

8073105 ศิลปะภาพถาย 3(2-2-5) 

 Art of Photography 

 ทฤษฎีและเทคนิคการถายภาพ  การจัดแสง  อุปกรณประกอบฉาก และในสตูดิโอและ 

นอกสถานท่ีปฏิบัติการถายภาพ 

 Photography theory, techniques, lighting; photography equipment and props; 

photography practice in studio and on location  

8073106 การเขียนภาพประกอบ 3(2-2-5) 

 Illustration 

 แนวคิด หลักการ ประเภท เทคนิควิธีการเขียนภาพประกอบ ปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะ

เหมือนแบบจริง หรือจากจินตนาการเพ่ือนํามาประกอบเรื่องประเภทตาง ๆ นวนิยาย สารคดี หนังสือ 

แบบเรียนและหนงัสืออานประกอบสําหรับเด็กทุกชนิดดวยสื่อวัสดุและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Concept, principle, type, technique, method of illustration, practice drawing in 

realistic style or from imagination to bring about novel, documentary, textbook and 

reading book for children and all kinds using material and computer programs. 

8073207 ปฏิบัติการทัศนศิลป 2 3(2-2-5) 

 Visual Art Practice 2 

 วิเคราะห สังเคราะหกระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคนิคเฉพาะ กระบวนการ

เรียนรู การปฏิบัติงาน กระบวนการคิด แนวทางการคนหาลักษณะการสรางงานทัศนศิลปเฉพาะตน  

การสรางสรรคงานทัศนศิลปจากแนวเรื่องและเทคนิควิธีการท่ีกําหนดข้ึนใหม เพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการ

เรียนรู 

 Analyzing, synthesizing process of creating visual art using specific techniques, 

learning process, practicing thinking process, searching method, characteristics of creating a 

visual art, creating visual art from concepts and new techniques, developing learning 

management 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8073502 ภูมิปญญาทองถิ่นในงานศิลปกรรม 2(1-2-3) 

 Local Wisdom in Fine Art 

 กระบวนการเกิดภูมิปญญา อิทธิพลทางวัฒนธรรม การสรางสรรคลักษณะงานศิลปกรรมจาก

ภูมิปญญาทองถ่ิน แบบแผนพ้ืนบาน  การอนุรักษและเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน และมีทักษะ

วิเคราะหกระบวนการเกิดภูมิปญญาทองถ่ิน อิทธิพลทางวัฒนธรรม สังเคราะหสรางสรรคลักษณะงาน

ศิลปกรรมหรือวิชาการ 

 Wisdom process, cultural influence, creation of art work based on local 

wisdom, traditional, conservation and appreciation of local wisdom, skill in analyzing the 

process of creating local wisdom, synthesizing creative art work or education 

8073703 การออกแบบกราฟฟกดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Graphic Design 

 การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีใชในงานออกแบบ วัสดุอุปกรณ การแนะนําใหเขาถึง

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีทางการออกแบบ 

 Use computer and program in designing; material, equipment, and 

introduction to use technology in designing.  

8073803 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2 3(2-2-5) 

 Visual Art Learning Management 2 

 พัฒนาการดานหลักสูตรศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาในระดับสากล หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาทัศนศิลประดับมัธยมศึกษา จิตวิทยา

การเรียนรูและจิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และ

เทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาทัศนศิลประดับมัธยมศึกษา การพัฒนาสื่อและ

แหลงการเรียนรู การใชเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู และฝก

ปฏิบัติการจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลปในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

 Development of art education course at the secondary level at international 

level, core curriculum for basic education, art major school curriculum, secondary visual 

arts course, learning psychology and art development psychology of secondary students, 

teaching styles, teaching method and teaching techniques, guideline for organizing visual 

art learning activities at secondary level, media development and learning resource, using 

technology, learning assessment, learning management planning, practice managing visual 

art learning in real situation or simulation 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8073902 การศึกษารายบุคคลและการนําเสนอผลงาน 3(2-2-5) 

 Individual Study and Presentation 

 ศึกษาและพัฒนาแนวความคิดทางศิลปศึกษา โดยจะตองนําเสนอโครงงานการศึกษาท่ี

สอดคลองกับความถนัด หรือความสนใจเฉพาะตน ศึกษากระบวนการนําเสนอผลงาน เพ่ือแสดงพัฒนาการ

ทางความคิด เปนแนวทางและพัฒนาสูการวิจัยทางศิลปศึกษา 

 Study and development of concepts in Art Education, presentation of 

educational projects according to students’ skills or personal interests, study of 

presentation process, present development of ideas to guide and develop research in art 

education.  

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายพิบูลย  มังกร 

3-7498-XXXXX-XX-1 

อาจารย ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2560 

ศป.ม. (ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

สถาบันราชภฏันครปฐม, 2545 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

วิทยาลัยครูนครปฐม, 2537 

15 15 15 15 15 

2 

 

 

 

 

นายธวิท  วงศพลาย 

3-8001- XXXXX-XX-0 

 

 

 

อาจารย ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2557 

ศป.ม. (ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 

 

15 15 15 15 15 
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ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

2 

(ตอ) 

นายธวิท  วงศพลาย กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2532 

3 นายเกงกาจ  ตนทองคํา 

3-7403- XXXXX-XX-0 

อาจารย กศ.ม. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2546 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

สถาบันราชภฏันครปฐม, 2539 

15 15 15 15 15 

4 นายวัชรพล หงษทอง 

3-7599- XXXXX-XX-5 

อาจารย ศ.ม. (จิตรกรรม)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2544 

ศ.บ. (จิตรกรรม)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540 

15 15 15 15 15 

5 นางสาวศิริวัฒน แสนเสรมิ 

3-3207- XXXXX-XX-8 

อาจารย ค.ม. (ศิลปศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 

ค.บ. (ศิลปศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 

15 15 15 15 15 

 

3.2.2 อาจารยผูสอน 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายพิบูลย  มังกร 

 

อาจารย ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศป.ม. (ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

15 15 15 15 15 

2 นายธวิท  วงศพลาย อาจารย ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศป.ม. (ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

15 15 15 15 15 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

3 นายเกงกาจ  ตนทองคํา อาจารย กศ.ม. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

4 นายวัชรพล หงษทอง อาจารย ศ.ม. (จิตรกรรม)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศ.บ. (จิตรกรรม)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

5 นางสาวศิริวัฒน แสนเสรมิ อาจารย ค.ม. (ศิลปศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ. (ศิลปศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 

6 นางสาวจารุวรรณ  

นครจารุพงศ 

อาจารย กศ.ม. (ศิลปศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.บ. (วรรณกรรมสําหรับเด็ก) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 15 15 15 15 

7 นายวิรัตน  ปนแกว อาจารย ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจยั) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

8 นางปยะวรรณ  ปนแกว อาจารย  ปร.ด. (ทัศนศิลปและการออกแบบ) 

มหาวิทยาลยับูรพา 

ศป.ม. (นฤมิตศิลป) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

15 15 15 15 15 

9 นายสุรพงษ ประเสริฐศักดิ ์ อาจารย ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศลิป)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

10 

 

นายพงษธร  เครือฟา 

 

อาจารย ศป.ม. (นฤมิตศิลป) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

10 

(ตอ) 

นายพงษธร  เครือฟา ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

11 นายอรรถ  อารรีอบ อาจารย ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป) 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

12 นายธีรวุธ  ธาดาตันตโิชค อาจารย กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

15 15 15 15 15 

13 นางสาวจินตนา  

ศิริธัญญารัตน 

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

14 นางสาวบุญสม  ทับสาย อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสตูร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

15 นางสาวจิตติรัตน  

แสงเลิศอุทัย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วท.บ. (สถิติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

15 15 15 15 15 

16 

 

 

 

นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา 

 

 

 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

16 

(ตอ) 

นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา ศศ.บ. (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

17 นางสาวนภาภรณ ยอดสิน ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

18 นางพิชญาภา  ยืนยาว ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

19 นางสาวศศิวรรณ 

พชรพรรณพงษ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ค.บ. (มัธยมศึกษา เอกภาษาฝรั่งเศส)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 

20 นายเจษฎา  บุญมาโฮม ผูชวย

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

15 15 15 15 15 

21 นายสหะ  พุกศิริวงศชัย ผูชวย

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและสือ่สาร

การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15 15 15 15 15 

22 

 

 

นางสาวณัฐวรรณ  พุมดียิ่ง 

 

 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

15 15 15 15 15 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

22 

(ตอ) 

นางสาวณัฐวรรณ  พุมดียิ่ง รศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ค.บ. (สังคมศึกษา)   

สถาบันราชภฏันครปฐม 

23 นางสุประภา  วิวัฒนิวงศ อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

15 15 15 15 15 

24 นางสาวดวงใจ  ชนะสทิธ์ิ ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

15 15 15 15 15 

25 นายนภาเดช  บุญเชิดชู อาจารย ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

26 นางสาววรรณ ี สุจจติรจลู อาจารย ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลศกึษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 

27 นางสาวนันทนภัส 

นิยมทรัพย 

อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

28 นายเอกชัย  ไวยโสภ ี อาจารย ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 
ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

29 นางสาวอรพิณ  พัฒนผล อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

15 15 15 15 15 

30 นายเทพยพงษ 

เศษคึมบง 

อาจารย ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

15 15 15 15 15 

31 นางสาวนลินทิพย   

คชพงษ 

อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

32 นายนววิช  นวชีวินมัย อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

33 นายพนม  จองเฉลิมชัย อาจารย กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.บ. (เคมี) 

สถาบันราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

15 15 15 15 15 

34 นางสาวดวงดาว  

รุงเจรญิเกียรต ิ

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายนพศร ณ นครพนม ผูชวย 

ศาสตราจารย 

M.S.(Master of Science) 

Bemidji State University, USA 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

6 6 6 6 6 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรูวิชาชีพ

ครูเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค 

4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัย เพ่ือพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน 

4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผูเรียน 

4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานศึกษาและชุมชนได 

4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  

4.2.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 

4.2.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 เทอมท่ี 2 จํานวนเทอมละ 

90 ชั่วโมง 

4.3.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 จัดเต็มเวลาใน 1 

ภาคการศึกษา (จํานวน 540 ชั่วโมง) 



56 

4.4 กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีมีคุณภาพและไดรับการ

รับรองจากคุรสุภา 

4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการ มีสวนรวมคือ 

หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาเอก และศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

4.4.3 การเตรียมความพรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.4.3.1 เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.4.3.2 เตรียมความพรอมบุคลากรสถาบันฝายผลิต (อาจารยนิเทศก) ดวยการเตรียมความ

พรอมอาจารยนิเทศก 

4.3.3.3 เตรียมความพรอมหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยการเชิญประชุมสัมมนา 

4.4.4 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.1 การรายงานตัวตอหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.2 การแตงตั้งครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลใหคําแนะนําซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา 

4.4.4.3 ดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหครบ 540 ชั่วโมง/ภาคเรียน โดยมีชั่วโมง

ปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 8 คาบ/สัปดาห 

4.4.4.4 นิเทศติดตามจากสถาบันฝายผลิตครูเปนระยะ 

4.4.4.5 การสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.6 การประเมินผล 

4.4.4.7 การยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงและหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาคุรุนิพนธและวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัด

โครงการพิเศษซ่ึงเปนวิชาท่ีใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการศึกษาท่ีสนใจ โดยใชวิธีการศึกษา

คนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ

ภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหา

ทางการศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได 

5.3 ชวงเวลา  

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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5.4 จํานวนหนวยกิต 

วิชาคุรุนิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 มอบหมายอาจารยนิเทศกใหนักศึกษาเปนรายบุคคล 

5.5.2 อาจารยนิเทศกให คําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและ

ประเมินผล 

5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโดยปากเปลาตอคณาจารยท่ีปรึกษาประจําวิชาทุกคนเพ่ือรับ

ขอเสนอแนะและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด

เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 

5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 

5.6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซ่ึงเขารวมฟงการ

นําเสนอผลการศึกษา 

5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน 

5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน 

ผานคณะกรรมการหลักสตูรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
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หมวดที ่4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถดานการสอน นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตาง

ระหวางบุคคลเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทันเหตุการณ  ทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับการ

เรียนการสอนได  มี ทักษะการฟ ง พูด อาน เขียน ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝเรียน เขาใจธรรมชาติของนักเรียน 

ซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาท่ีเก่ียวของ  

2. ความสามารถดานวิชาการ  นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชาของการสอน  

จนสามารถนําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา 

ตระหนักในคุณคาของภาษา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู รวมท้ังมี

ความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและ

นวัตกรรมเพ่ือใชในการเรียนการสอน วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนา

หลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืน ๆ ได  

3. ดานคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความ

อดทน อดกลั้น ซ่ือสัตยสุจริต และมีศีลธรรม  

4. ดานบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถทํางาน

รวมกันกับผูอ่ืนได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดี มีน้ําใจ/เอ้ืออาทร

ศิษย รักงานสอน ใฝรู ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอ

ตนเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเอง

ได แตงกายสุภาพเรียบรอย  
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรความเปนครู 
 

ช้ันปการศึกษา กิจกรรมเสริม 

ชั้นปท่ี 1 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 2 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 3 กิจกรรมปฏิบัติธรรม 

ชั้นปท่ี 4 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

กิจกรรมเสริมความเปนครูตาม มคอ 1 

ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรมโครงการเฉพาะ

หรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความ

เปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม อาทิ 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/ การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 

4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย  

3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
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2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี

ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม 

มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้ อาจารย

ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดี

แกนักศึกษา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากความซ่ือสัตย ไมทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.2 ความรู 

2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและ

นานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 

หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

4) ประเมินจากแผนหรือโครงการท่ีนักศึกษานําเสนอ 

5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 

2.1.3 ทักษะทางปญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาทางการประยุกตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) การอภิปรายกลุม 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก

การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  

4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม  
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2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 

โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบดังนี้ 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคคลท่ัวไป 

5) มีภาวะผูนํา 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุม

ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 

2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิ เคราะห เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 



63 

2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ 

1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

2) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ

วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซ่ือสัตยตองาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตน เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให

เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของ

ผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ 

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการรวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction action learning)  

3) การใชกรณีศึกษา (Case study) การใชกระบวนการกระจางคานิยม (Value 

Clarification)  

4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 
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5) การเรียนรูโดยใชปญญาเปนฐาน (Problem based learning) 

6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง 

2) วัดและประเมินผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธี 

3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน  

4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  

5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม  

6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

7) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.2 ความรู 

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู 

อาทิ คานิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริม

และพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ

เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขาม

ศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การ

สอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห ง

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห

ความรู และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของ

สาขาวิชาศิลปศึกษา 

3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา
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แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา

ผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและ นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวย

ตนเอง (Constructivism) 

2) การเรียนรูโดยใชสืบสอบ (Inquiry-based learning)  

3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนพ้ืนฐาน (Project-based learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)  

6) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู

ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน (Blended learning) 

7) การใชหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)  

8) การเรียนรู โดยพัฒนาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 

9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ  

2) วัดและประเมินการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู  

3) วัดและประเมินผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของ

ความรู  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา  

5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการ
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เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณ

ภาคปฏิบัติคานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based learning)  

2) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher order thinking) 

3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning)  

4) การเรียนรูเชิงฉากทัศน (Scenario Based  learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon based learning) 

6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning)  

7 ) ก ารวิ จั ย แล ะ พั ฒ น าน วั ต ก รรม อย า ง มี วิ สั ย ทั ศ น  (Research and 

development, Vision based learning)  

8) การสงเสริมใหผู เรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed 

learning)  

9) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติ

ทางวิชาการวิชาชีพและทางสังคม  

2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

5) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม  
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2) สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน ทํางานเปนทีมเปนผูนํ าและผูตาม ท่ี ดี มี

สัมพันธภาพ ท่ีดีกับผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวม

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด

ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)  

2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 

3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership)  

4) การใหความเห็น และการรับฟงความเห็น แบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking)  

5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

6) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning) 

7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) วัดและประเมินผลการเรียนรูแบบรวมมือ  

2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา  

3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุมการเปนผูนําและผูตามท่ีดีใน

การปฏิบัติงานรวมกัน  

4) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับขอมูลและสารสนเทศยอด (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  
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2) สามารถสื่อสารกับผูเรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนตอการเรียนรู

การจัดการเรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศ

โดยใชดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก

ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน  

2) การสืบคนและนําเสนอขอมูลสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) การจัดทํา info graphic เพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญ ของงานท่ีนําเสนอ  

4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอผลงานชิ้นสําคัญดาน

การศึกษา  

2) วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญทาง

การศึกษาท่ีมีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การ

ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 
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2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผู เรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริม

พัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตาง

ระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัด กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ให ผู เรียนได เรียนรูจาก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ

ทํางาน การจัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับ

การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวย

ความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะ

การเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา

ทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

2.2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

5) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience based Approach) 

6) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning) 

2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง  

2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน  
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4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ

รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง  (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ 2 ) โดยระบุ

วาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

3) มีความรบัผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3.1.2 ความรู  

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและนานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 
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3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  

4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม  

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน

ไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

  ผลการเรียนรู 

 

 

กลุม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมภาษาและการสื่อสาร                         

1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธภิาพ                         

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ                         

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                         

1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ                         

กลุมวิชาสังคมศาสตร                         

2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง                         

2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น                         

กลุมวิชามนุษยศาสตร                         

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ                         

กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร                         

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ                         

4000102 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                         

4000103 การคิดเชิงเหตุผล                         
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  ผลการเรียนรู 

 

 

กลุม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                         

1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                         

1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                         

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                         

 



74 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตอ

งาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน 

เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน 

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย

อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชน

ของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริต

คอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

3.1.2 ความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม 

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา 

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ 

การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจ 

ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู รณ าการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู 

และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชา

ศิลปศึกษา 
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3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

มาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ 

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

โลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ

คานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคม  

2) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามท่ีดีมีสัมพันธภาพ ท่ีดีกับ

ผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวมสามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรู

แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถวิ เคราะห เชิ งตัวเลขสํ าหรับขอ มูลและสารสนเทศยอด (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  
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2) สามารถสื่อสารกับผู เรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนตอการเรียนรูการจัดการ

เรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช

ดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ

การลอกเลียนผลงาน 

3.1.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู เรียน  

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา

ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวาง

บุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ

จัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู 

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลย ี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและ

รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้

มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาชีพครู (กลุมวชิาชีพครู)                         

1104006 คุรุนิพนธ                         

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเปนครู                         

1111103 ภาษาเพือ่การส่ือสารสําหรับครู                         

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                         

1121201 การพัฒนาหลักสูตร                         

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู                         

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา 

 และการเรียนรู 
                        

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                         

1143402 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                         

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู                         

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา                         

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ)                         

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1                         

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2                         

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ) (ตอ)                         

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

วิชาเอก บังคับ                         

8071101 ทัศนศิลปศึกษา                         

8071102 องคประกอบศิลป                         

8071103 ประวัติศาสตรศิลป                         

8071701 หลักการออกแบบและเขยีนแบบ                         

8072203 จิตรกรรม                         

8072204 ประติมากรรม                         

8072401 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ                         

8072501 ศิลปะไทย                         

8073205 ภาพพิมพ                         

8073206 ปฏิบัติการทัศนศิลป 1                         

8073301 สัมมนาศิลปศึกษา                         

8073503 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน                         

8073702 ศิลปะมัลติมีเดีย                         

8073804 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา                         

8073901 การวิจยัศิลปศึกษา                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาเอก เลือกเรยีน                         

8071201 วาดเสน 1                         

8071202 วาดเสน 2                         

8072801 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู                         

8072802 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1                         

8073104 ความคิดสรางสรรคในศิลปศึกษา                         

8073105 ศิลปะภาพถาย                         

8073106 การเขียนภาพประกอบ                         

8073207 ปฏิบัติการทัศนศิลป 2                         

8073502 ภูมิปญญาทองถิ่นในงานศิลปกรรม                         

8073703 การออกแบบกราฟฟกดวยคอมพวิเตอร                         

8073803 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2                         

8073902 การศึกษารายบุคคลและการนําเสนอผลงาน                         
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หมวดที ่5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแนวการจัดการ

เรียนรู มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ

เรียนการสอน และหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต  

ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ

ความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ี

จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน 

โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู 

ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ 

ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา 

องคความรูของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน 

(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  

(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

จัดการศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี ้
3.1.1 มีความประพฤติด ี

3.1.2 ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3.1.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 

3.1.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

3.1.6 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

3.1.7 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2.3 ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ

พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยท่ีเขาใหม เก่ียวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หลักสูตรท่ีสอน บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ 

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ โดยใชเกณฑการประเมิน  

6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียน 

การสอน การประเมินผูเรียน 6) สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํา 

ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ระยะเวลาทุก 5 ป 

1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาท่ีจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมี

คุณภาพ 
 

2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพ่ือนําขอมูลจากการสํารวจไปใช

ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 บัณฑิตมีงานทํา โดยพิจารณาจากทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุก ๆ ปการศึกษา 
 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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3.1.2 ทําการคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบความความรู พ้ืนฐานในรายวิชาความรู ท่ัวไป 

ภาษาอังกฤษ วัดแววความเปนครู การสอบภาคปฏิบัติดานสมรรถนะของสาขาวิชา และการสอบสัมภาษณ 

3.1.3 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยท่ีปรึกษามี

การชี้แจงระบบการลงทะเบียนเรียน แจกคูมือนักศึกษา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนการปรับพ้ืนฐานของ

นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับมหาวิทยาลัย เชน การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 

3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาท้ังในเรื่องวิชาการ เชน  

การลงทะเบียนเรียน การถอน-เพ่ิมรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะมี

ชั่วโมง home room สัปดาหละ 1 ครั้ง 

3.3 การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3.3.2 มีการรายงานผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

3.3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาทําแบบ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

3.3.3 กรณีท่ีนักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพ่ือแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ 

พรอมท้ังมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน  
 

4. อาจารย 

4.1 การพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือสงเสริมอาจารยในการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม

อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังเพ่ิมพูมความรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย

โดยใชเปนเง่ือนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพ่ีเลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง

วิชาการเพ่ือข้ึนตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 

4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการวิเคราะหอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และทําแผนการ

รับอาจารยใหม ในกรณีท่ีสาขาวิชามีความตองการอาจารยใหมเพ่ิมเติม จึงทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ขอรับอาจารยใหมเพ่ิมเติมหรือทดแทนอาจารยท่ีเกษียณอายุ 
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4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับอาจารยใหมใหมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3 คุณภาพอาจารย 

4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมท้ังติดตาม

การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3.2 ประธานสาขาวิชาติดตามและรายงานรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบและสํารวจความ 

พึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุม กํากับการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป  

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 

5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีข้ันตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพ่ือเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตร 

และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร 

2) สาขาวิชาจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย โดย

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองมีองคประกอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน 

2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมท้ังทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ

เนื้อหาเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

3) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พรอมดําเนินการ

ปรับแกตามคําแนะนํา 

4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ พิจารณา พรอม

ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา 

5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ

เปดหลักสูตร 

6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และสงขอมูลหลักสูตร (มคอ.2) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ



86 

พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน

หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร 

5.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย

กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร รวมประชุม

เพ่ือกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณท่ีเก่ียวของ

กับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบ กลไก กํากับกระบวนการเรียนการสอน  

ในการจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้  

1) อาจารยผูสอนแตละรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 โดยวางแผน 

การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

เปนไปอยางมีคุณภาพ 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาท่ีกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4, 

5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ 

3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5 

และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  

5.3 การประเมินผูเรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อาจารย

ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมท้ัง

พิจารณาใหเกรด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการเรียนของ

รายวิชาตาง ๆ สงไปยังคณะเพ่ือตรวจสอบความถูกตองแลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน 

5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นปท่ี 

1-4 เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการเปนครู และเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งปละไมนอยกวา 

2 กิจกรรม เชน 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 
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4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 

6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

5.5 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.5.1 อาจารยผูรับปดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

5.5.2 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5.5.3 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5.5.4 สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ

ดําเนินงานเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

6.1.1 อาจารยผูสอนเสนอรายชื่อสิ่งสนับสนุนท่ีตองการ เชน หนังสือ สื่อ ตําราสื่อการเรียน 

การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

6.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และจัดสรร

งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ 

6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูท่ีเก่ียวของ 

6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษาท่ี

ผานมา มาใชในการพิจารณาเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากระดับ 5.0 
     

(13) นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผาน

เกณฑข้ันต่ําตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที ่8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ

หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลท่ีกลาวขางตนแลวจะสามารถ

ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง

มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม 

ในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส

ตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารมนเทศงานทะเบียนและวัดผล) 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมด เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูร ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย 1 คน ท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 10 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา

ก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย

นั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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100 



101 
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ภาคผนวก ข 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ค 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ง 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ฉ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

 

1. ช่ือ-สกุล นายพิบูลย มังกร 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 

ศป.ม. ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

ศศ.บ. ศิลปกรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม 2545 

ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป วิทยาลัยครนูครปฐม 2537 
 

ประสบการณการสอน 9 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

8071101 ทัศนศิลปศึกษา 

8071103 ประวัติศาสตรศิลป 

8072401 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ 

8073206 การปฏิบัติการทัศนศิลป 1 

8073902 การศึกษารายบุคคลและการนําเสนอผลงาน 

8073901 การวิจัยทางศิลปศึกษา 
 

ผลงานวิชาการ 
พิบูลย มังกร. (2561). ชื่อภาพ Motion, สื่อวัสดุสีอะครีลิคบนผาใบ, ขนาด 40 x 50 ซม. ตีพิมพในสูจิบัตร

นิทรรศการดูดาเดิ้ง. จัดแสดง ณ เทอรมินัล 21 โคราชชอปปงมอล จ.นครราชสีมา จัดโดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ระหวางวันท่ี 11-20 กันยายน 2561. หนา 3.  
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พิบูลย มังกร. (2560). ชื่อภาพ Motion, สื่อวัสดุสีอะครีลิคบนผาใบ, ขนาด 95 x 75 ซม. ตีพิมพในสูจิบัตร

นิทรรศการสมีานคร Art Exhibition. จัดแสดง ณ เทอรมินัล 21 โคราชชอปปงมอล จ.

นครราชสีมา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหวางวันท่ี 18-21 กันยายน 2560, 

หนา 11. 

พิบูลย มังกร. (2560). ชื่อภาพ Motion1, สื่อวัสดุสีอะครีลิคบนผาใบ, ขนาด 76.2 x 123.3 ซม. ตีพิมพใน
สูจิบัตรนิทรรศการ Happy Painterly Expression.จัดแสดง ณ หอศิลปเซเวนรังสรรค กรุงเทพฯ 
ระหวางวันท่ี 6-30 มกราคม 2560. หนา 5. 

พิบูลย มังกร. (2559). ชื่อภาพ Motion, สื่อวัสดุสีอะครีลิคบนผาใบ, ขนาด 40 x 30 ซม. ตีพิมพในสูจิบัตร
นิทรรศการ Art Exhibition. จัดแสดง ณ คลังพลาซา จ.นครราชสีมา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ระหวางวันท่ี 1-14 กันยายน 2559, หนา 8.  

พิบูลย มังกร. (2559). ชื่อภาพ Motion, สื่อวัสดุสีอะครีลิคบนผาใบ, ขนาด 30 x 40 ซม. ตีพิมพในสูจิบัตร
นิทรรศการ Uiwand International Placard Art Festival 2016. จัดแสดง ณ ประเทศเกาหลี 
จัดโดย Uiwang Branch of Corporation, Korea Art Association ระหวางเดือนกันยายน 

2559, หนา 24. 
พิบูลย มังกร. (2558). ชื่อภาพ Muaythai, สื่อวัสดุสีอะครีลิคบนผาใบ, ขนาด 50 x 50 ซม. ตีพิมพในสูจิ

บัตรนิทรรศการ Uiwand International Placard Art Festival 2015. จัดแสดง ณ ประเทศ

เกาหลี จัดโดย Uiwang Branch of Corporation, Korea Art Association ระหวางเดือน
ตุลาคม 2558, หนา 21 
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2. ช่ือ-สกุล นายธวิท วงศพลาย 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

ศป.ม. ทัศนศิลป: ศิลปะสมัยใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

กศ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532 
 

ประสบการณการสอน 10 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

8071102 องคประกอบศิลป 

8072501 ศิลปะไทย 

8072203 จิตรกรรม 

8072204 ประติมากรรม8073207 

8073207 การปฏิบัติการทัศนศิลป 2 
 

ผลงานวิชาการ 
ธวิท  วงศพลาย. (2561). ชื่อภาพ พระผูทรงเปนท่ีรักเคารพบูชา, สื่อวัสดุสีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 40 x 60 

ซม., ตีพิมพในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัย ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 19 “สืบ

สานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแหงแผนดิน” จัดแสดง ณ ศูนยวัฒนธรรมอีสานใต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จ.บุรีรัมย ระหวางวันท่ี 2-8 กุมภาพันธ 2562, หนา 34.  

ธวิท  วงศพลาย. (2561). ชื่อภาพ The Beloved King Bhumibol Adulyadeg, สื่อวัสดุสีน้ํามันบนผาใบ, 

ขนาด 40 x 60 ซม. ตีพิมพในสูจิบัตรนิทรรศการดูดาเดิ้ง. จัดแสดง ณ  เทอรมินัล 21 โคราชชอป
ปงมอล จ.นครราชสีมา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ระหวางวันท่ี 11-20 กันยายน 
2561. หนา 5.  
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ธวิท  วงศพลาย. (2560). ชื่อภาพ Sweet Dreams2, สื่อวัสดุสีอะครีลิคบนผาใบ, ขนาด 30 x 30 ซม. 
ตีพิมพ ในสูจิบตัรนิทรรศการสีมานคร Art Exhibition. จัดแสดง ณ เทอรมินัล 21 โคราชชอปปง
มอล จ.นครราชสีมา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาระหวางวันท่ี 18-21 กันยายน 

2560, หนา 13. 
ธวิท  วงศพลาย. (2559). ชื่อภาพ The Land 2559, สื่อวัสดุสีอะครีลิคบนผาใบ, ขนาด 50 x 60 ซม. ตีพิมพ

ในสูจิบัตรนิทรรศการ Art Exhibition. จัดแสดง ณ คลังพลาซา จ.นครราชสีมา จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาระหวางวันท่ี 1-14 กันยายน 2559, หนา 8.  
ธวิท วงศพลาย. (2559). ชื่อภาพ ดวงใจประชาชน, สื่อวัสดุสีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 60 x 80 ซม. ตีพิมพใน

สูจิบัตรนิทรรศการรวมภาพผลงานโครงการประกวดภาพชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, จัดแสดง ณ นานมีอารตแกลเลอรี่ กรุงเทพ, จัดโดยบริษัท 
นานมี จํากัด ระหวางวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558–15 มกราคม 2559, หนา 36. 
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3. ช่ือ-สกุล นายเกงกาจ ตนทองคํา 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

กศ.ม. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

ศศ.บ. ศิลปกรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม 2539 
 

ประสบการณการสอน 19 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

8073301 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 

8073503 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

8073502 ภูมิปญญาในงานศิลปกรรม 

8073803 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2 

8073104 ความคิดสรางสรรคในศิลปศึกษา 
 

ผลงานวิชาการ 
Kangkard Tonthongkam and Nittaya Ruangseemuan. 2019.  The Broadcasted Documentary 

of Mural in Buddha Image Hall of Lamud Temple, Nakhonchaisri District, 
Nakhonprathom. The 9th International Conference on Art and Culture 
Network 2019, 11-13 February 2019, ICAC2019, NPRU, Nakhon Pathom, Thailand. 
3 pages, 69-71. 

Kangkard Tonthongkam and Supansa Donpromma. 2019. 2Dimension Graphic  Design of 12 
months tradition case study of mural painting in temple. The 9th International 
Conference on Art and Culture Network 2019, 11-13 February 2019, ICAC2019, 
NPRU, Nakhon Pathom, Thailand. 3 pages, 85-87. 

Kangkard Tonthongkam and Pattamawan Taweepoj. 2019.  Conservation and Reforestation 
Kuiburi National forest Project Under Royal Initiated Project Prachuap Khiri Khan: 
Graphic Design for Tourism Campaign. The 9th International Conference on Art 
and Culture Network 2019, 11-13 February 2019, ICAC2019, NPRU, Nakhon 
Pathom, Thailand. 5 pages, 99-103. 
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4. ช่ือ-สกุล นายวัชรพล หงษทอง 
ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ศ.ม. จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544 

ศ.บ. จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 
 

ประสบการณการสอน 15 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

8071201 วาดเสน 1 

8071202 วาดเสน 2 

8073205 ภาพพิมพ 

8073106 การเขียนภาพประกอบ  

8073702 ศิลปะมัลติมีเดีย 

8073804 ภาษาอังกฤษสําหรบัครูศิลปศึกษา 
 

ผลงานวิชาการ 
Hongthong, V. (2016). Grins over the cloaked face, In proceeding of the 3rd International 

Creative Art Disseminating 2016 (ICAD), 4 May 2016, Faculty of Music, Silpakorn 

University, Bangkok, Thailand and 12-13 May 2016, Art Centre, Silpakorn 

University, Bangkok, Thailand. 3 pages, 105-108. 
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5. ช่ือ-สกุล นางสาวศิริวัฒน แสนเสริม 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ค.ม. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 

ค.บ. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534 
 

ประสบการณการสอน 15 ป 

วิชาท่ีสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

8071701 หลักการออกแบบและการเขียนแบบ  

8072801 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู 

8072802 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1 

8073105 ศิลปะภาพถาย 

8073703 การออกแบบกราฟฟกดวยคอมพิวเตอร 
 

ผลงานวิชาการ 
Siriwat Sanserm. (2016). Creative work Entitled : MAMA EYES: Printed graphics for visual 

Rehabilitation of the elderly, In proceeding of the 3rd International Creative 

Art Disseminating 2016 (ICAD), 4 May 2016, Faculty of Music, Silpakorn 

University, Bangkok, Thailand and 12-13 May 2016, Art Centre, Silpakorn 

University, Bangkok, Thailand. 4 pages, 74-77. 

Siriwat Sanserm. (2016). Academic paper Entitled: Thai font design for elderly, In 

proceeding of the 3rd International Creative Art Disseminating 2016 (ICAD), 4 

May 2016, Faculty of Music, Silpakorn University, Bangkok, Thailand and 12-13 

May 2016, Art Centre, Silpakorn University, Bangkok, Thailand. 6 pages, 78-83 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลงัการปรับปรุง 
 

หัวขอ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป) 

Bachelor of Education Program in Arts Education 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป) 

Bachelor of Education Program in Art Education 

ปรับจากหลักสูตร 5 ป เปน 4 ป ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครศุาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร (หลักสตูรสี่ป) พ.ศ. 2562 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1. นายวิรัตน  ปนแกว 

2. นายพิบูลย มังกร 

3. นายเกงกาจ  ตนทองคํา 

4. นายวัชรพล  หงษทอง 

5. นางสาวจารุวรรณ นครจารุพงศ 

1. นายพิบูลย มังกร 

2. นายธวิท  วงศพลาย 

3. นายเกงกาจ  ตนทองคํา 

4. นายวัชรพล  หงษทอง 

5. นางสาวศิริวัฒน แสนเสริม 

ปรับใหมีคณุสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ปรัชญา มีความรู มคีวามสามารถ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ เพ่ือ

การจัดการเรยีนรูทางศิลปศึกษา 

ผลิตบัณฑติครูท่ีมีความรูและความสามารถ ในการจัดการ

เรียนรูศิลปศึกษา มเีจตคติท่ีดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

ความสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม เปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิตครูศิลปศึกษาท่ีมี

คุณลักษณะในศักยภาพดานความรู ทักษะ มีความคิด

สรางสรรค สามารถจัดประสบการณเรียนรู และถายทอด

ความรูใหกับผูเรียนไดอยางมีประสทิธิภาพ สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคม โดยปรับตัวและพัฒนา

ตนเองท่ีจะแสวงหาความรู และกาวทันเทคโนโลยีนวัตกรรม

ทางศิลปกรรม สามารถบูรณาการความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน

และสากลได มีคุณธรรมตระหนักในคุณคาของศิลปะและ

 ปจจุ บันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ ง เพราะครูมี

บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง ใหกาว

ทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

แตกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดน้ัน จะตองพัฒนา

คน ซึ่งไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือใหเยาวชนเติบโต

เปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณครบทุกดาน จึง

สามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และ

หนาท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝงความรู 

ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพ่ือใหเติบโตข้ึนเปนพลเมือง

ท่ีดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผู

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 



141 

หัวขอ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ความสําคญั 

(ตอ) 

วัฒนธรรม ท้ั งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  

สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูใน

สังคมไดเปนอยางดี และเปนตนแบบของครูศิลปศึกษาท่ีดี

ของสังคม นอกจากน้ียังเปนการลดปญหาการขาดแคลนครู

ศิลปศึกษาในอนาคต 

เปนครูจึงจัดไดวาเปนผู ท่ีมีบทบาทอยางสําคัญ ในการ

สรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู มคีวามเขาใจ มีความสามารถ 

และมีทักษะในศาสตร 

ทางดานศิลปะ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางศิลปกรรมในการจัดการเรียนรูทาง

ศิลปศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความคดิสรางสรรคทางศลิปกรรม

และการจัดการเรยีนรู เพ่ือ 

เช่ือมโยงและบูรณาการความรูดานศิลปศึกษาใหสอดคลอง

กับบริบทของทองถ่ินและสังคม 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคณุธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบตอวิชาชีพ มีจิตสํานึก  

ท่ีดีตอสังคม  สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

และสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ

1. มีความรู ความสามารถ ความคดิสรางสรรค และทักษะ

ในการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา 

2. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่น

ในจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

3. มีทักษะทางปญญา การคดิวิเคราะห แกปญหา และ

ทักษะการวิจัยการจัดการเรยีนรูศลิปศึกษา 

4. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. มีภาวะผูนํา มนุษยสมัพันธ ความรับผิดชอบ และการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

โครงสรางหลักสูตร 

 

 

 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา  173  

หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ  9  หนวยกิต 

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ  6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอยกวา 139 

หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

ปรับใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตร ีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562  
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หัวขอ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

โครงสรางหลักสูตร 

(ตอ) 

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ  6  หนวยกิต 

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณติศาสตร บังคับ   

6  หนวยกิต 

ขอกําหนดเฉพาะ 

เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  137 หนวยกิต 

ข.1 กลุมเนื้อหาวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 59  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชพีครู บังคับ  37  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพครู เลือก จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพีครูระหวางเรียน 

3  หนวยกิต 

4) กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

ข. 2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 78 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก (บังคับ)  33  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก (เลือก) จํานวนไมนอยกวา  39  หนวยกิต 

3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 6  หนวยกติ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103  หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา  43  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15  หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรยีน  3  หนวยกิต 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรยีน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

วิชาชีพครู ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาชีพครู  บังคับ  37  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับคร ู 2(1-2-3) 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

1113201 หลักวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

วิชาชีพครู  43  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู  28  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณ 

 ความเปนครู 3(2-2-5) 

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู  2(1-2-3) 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบอิงสมรรถนะ 
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หัวขอ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 2(1-2-3) 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 

2. กลุมวิชาชีพครู เลือก จํานวนไมนอยกวา  7  หนวยกิต 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

1123103 ส่ิงแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

1133502 การสรางสรรคและประดิษฐส่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 

  3(2-2-5) 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

 การศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15  หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
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หัวขอ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู 

(ตอ) 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90) 

1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(180) 

 

4. กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. 2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 78 

  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก (บังคับ)  68 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

8061101 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตกและตะวันออก 

  2(2-0-4) 

8061102 องคประกอบศิลป 3(2-2-5) 

8061103 ทฤษฎีสี 3(2-2-5) 

8061201 วาดเสน 3(2-2-5) 

8061204 วัสดุและเทคนิคศิลปะ 3(2-2-5) 

8062105 กระบวนทัศนศิลปศึกษา 2(2-0-4) 

8062301 การส่ือสารทัศนศิลป 2(1-2-3) 

2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 60  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

8071101 ทัศนศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

8071102 องคประกอบศิลป 3(2-2-5) 

8071103 ประวัติศาสตรศิลป 3(2-2-5) 

8071701 หลักการออกแบบและเขียนแบบ 3(2-2-5) 

8072203 จิตรกรรม 3(2-2-5) 

8072204 ประติมากรรม 3(2-2-5) 

8072401 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ 3(2-2-5) 

8072501 ศิลปะไทย 3(2-2-5) 

8073205 ภาพพิมพ 3(2-2-5) 

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบอิงสมรรถนะ 
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8063106 ความคิดสรางสรรคในศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

8063107 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 1 3(2-2-5) 

8063108 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 2 3(2-2-5) 

8063401 สุนทรียศาสตรทางศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

8063502 ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  2(1-2-3) 

8064901 ระเบียบวิจัยเบ้ืองตนทางศิลปศึกษา    2(2-0-4) 

8061202 การระบายสีเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

8061203 ประติมากรรม 3(2-2-5) 

8062104 ประวัติศาสตรศิลปะไทย 2(2-0-4) 

8061205 วาดเสนสรางสรรค 3(2-2-5) 

8062206 การระบายสีสรางสรรค 3(2-2-5) 

8062207 ภาพพิมพ 3(2-2-5) 

8062208 ภาพราง 3 มิติ 3(2-2-5) 

8062209 การระบายสีนํ้า 3(2-2-5) 

8062501 ศิลปะไทย 3(2-2-5) 

8063211 การเขียนภาพประกอบ 3(2-2-5) 

8063212 การระบายสีนํ้ามัน 3(2-2-5) 

8064902 ศิลปศึกษานิพนธ 3(2-2-5) 

2) กลุมวิชาเอก (เลือก) จํานวนไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

8062601 การออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 

8062701 การออกแบบกราฟฟกดวยคอมพิวเตอร 2(1-2-3) 

8062702 การออกแบบ 2 มิติ 2(1-2-3) 

8062703 ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 3(2-2-5) 

8062704 การออกแบบ 3 มิติ 3(2-2-5) 

8073206 ปฏิบัติการทัศนศิลป 1 3(2-2-5) 

8073301 สัมมนาศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

8073503 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 2(2-0-4) 

8073702 ศิลปะมัลติมีเดีย 2(1-2-3) 

8073804 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

8073901 การวิจัยศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

8071201 วาดเสน 1 3(2-2-5) 

8071202 วาดเสน 2 3(2-2-5) 

8072801 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู 

  3(2-2-5) 

8072802 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1 3(2-2-5) 

8073104 ความคิดสรางสรรคในศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

8073105 ศิลปะภาพถาย 3(2-2-5) 

8073106 การเขียนภาพประกอบ 3(2-2-5) 

8073207 ปฏิบัติการทัศนศิลป 2 3(2-2-5) 

8073502 ภูมิปญญาทองถิ่นในงานศิลปกรรม 2(1-2-3) 

8073703 การออกแบบกราฟฟกดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

8073803 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2 3(2-2-5) 

8073902 การศึกษารายบุคคลและการนําเสนอผลงาน 

  3(2-2-5) 
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก 

(ตอ) 

8062705 การออกแบบลวดลาย 2(1-2-3) 

8062706 การออกแบบตัวอักษร 2(1-2-3) 

8063210 การถายภาพเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

8063213 ประติมากรรมสรางสรรค 3(2-2-5) 

8063214 เทคนิคภาพพิมพ 3(2-2-5) 

8063503 การออกแบบรูปแบบไทย 2(1-2-3) 

8063504 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 2(1-2-3) 

8063505 ศิลปะพ้ืนบานไทย 2(1-2-3) 

8063602 ศิลปะผาบาติก 2(1-2-3) 

8063603 เซรามิกเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

8063707 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว 3(2-2-5) 

8063708 การออกแบบส่ือการสอน 3(2-2-5) 

8064302 สัมมนาศิลปศึกษา 2(1-2-3) 

8064303 การนําเสนอผลงานศิลปะและการจัดนิทรรศการ 

  2(1-2-3) 

8064604 การออกแบบของท่ีระลึก 2(1-2-3) 

8064803 การจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก  6  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

8064801 วิธีวิทยาการสอนศิลปศึกษา 1  3(2-2-5) 

8064802 วิธีวิทยาการสอนศิลปศึกษา 2 3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู 
 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1113201 หลกัวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

 Principle of Professional Teacher 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาท่ี 

สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครูกฎหมายท่ีเก่ียวของกับครู

และวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู แนวทางการเสริมสรางความกาวหนาเพ่ือพัฒนาตนและ

วิชาชีพอยางตอเน่ือง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การ

จัดการความรูท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครูเพ่ือการแสวงหาและ

การเลือกใชขอมูลขาวสารความรู รอบรูในเน้ือหาวิชาท่ีสอน

และกลยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห 

และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ลักษณะของครูท่ีดี การเสริมสราง

เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมท่ี

จําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย

สุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสังคม การเสริมสราง

ความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผู เรียนเพ่ือ

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและ

สังคม 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

มุงมั่นพัฒนาผูเรยีนดวยจิตวิญญาณความเปนครู เปนแบบอยาง

ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตน

ใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ

วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเก่ียวกับคานิยมของ

ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิต

วิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการ

พัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ 

กรณี ศึ กษา การฝ กปฏิ บั ติ ใชการสะท อนคิดเพ่ื อนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Being committed to code of ethics and 

developing learners with teacher spirituality; being a 

role model with morals and ethics, and active citizen, 

practical model for respect and faith from students 

and people in the community; analyzing, synthesizing, 

integrating knowledge of teacher values, morals, ethics 

and spirituality, law for teacher, and condition of 

teacher professional development using experiential 

learning and case study, practice of using reflection in 

order to apply to self-development to become a good 

teacher who is knowledgeable and up-to-date, and 

keeps up with changes 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 

2(1-2-3) 

 English Communication for Teacher 

 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการคนควาและพัฒนาวิชาชีพครู การ

เรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาติ 

 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Thai Communication for Teacher 

 การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ 

การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช

ภาษาไทยเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การ

จัดทําหนังสือราชการ การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการ

ดํ า เนิน ชี วิตอยู ร วม กัน ได อย างสันติ สุ ขภายใต ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Language for Communication for 

Teachers 

 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใน

การจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและ

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาท

วิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง 

การพู ด  การอ าน  การ เขียน  ภ าษ าท าท าง เพ่ื อสื่ อ

ความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในช้ันเรียน 

ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การเขียน 

และภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพ่ือ

พัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง

สําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลาย

หลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Using Thai and English language for 

communication in learning management appropriately 

in accordance with context and learner individual 

differences, learners with special needs by analyzing 

concept, theory, speech communication for teacher, 

principle, and technique of language use as well as 

practice of listening, speaking, reading, writing and  

gestures to convey meaning in learning management 

and classroom communication; learning management 

design in listening, speaking, reading, writing, and 

gestures to develop learners; search of information for 

self-development for being knowledgeable and up-to-

date, and keeping up with change; practice of using 

languages and various cultures for harmonious and 

peaceful living 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

 Foundation of Education 

 บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยา สังคม 

เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม แผนการศึกษาและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การจัดการศึกษาท่ี

ตอบสนองความตองการทองถ่ิน โครงสรางการบริหาร

สถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน การวิเคราะหเก่ียวกับบริบท 

แนวโนม และปญหาการศึกษาสูการประยุกตใชเพ่ือการ

พัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Quality Assurance 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครูเพ่ือการจัดการเชิง

คุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูอยางตอเน่ือง บทบาทหนาท่ีของผูมีสวน

เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและ

ตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรม

ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการเขียน

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational 

Quality Assurance 

 รูและเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานการศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตกและ

ตะวันออก อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา 

แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม นําปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาประยุกต ใช ในการจัดการศึกษา พัฒนา

หลักสูตร จัดการเรียนรู วัดและประเมินผล วิเคราะห

หลักการจัดการศึกษาท่ีเปนฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย 

นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาประยุกต

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา 

 Knowledge and understanding of 

educational foundation, educational quality 

assurance, Western and Eastern educational 

philosophy; discussion of educational quality 

assurance, philosophy, concept, theory of 

education, religion, economy, society and culture;  

applying educational philosophy and educational 

quality assurance to educational management, 

curriculum development, learning management, 

measurement and evaluation; analyzing principle 

of educational management based on 

international and Thai ways of thinking; applying 

concept of 21st century educational management 

to sustainable development of  educational 

institution 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร องคประกอบ

ของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนา

หลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด หลักการ 

และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชใน

สถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณและกิจกรรมให

สอดคลองกับหลักสูตร และการใชแหลงวิทยาการเสริม

หลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะหและการจดัทําหลกัสูตร

สถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนํา

ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 

 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคลองกับ

บริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช  และ

ประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ี

เก่ียวของกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมิน

หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให

เปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Development of school-based curriculum 

and major subject curriculum in accordance with 

school and community context; implementation 

and evaluation of curriculum through application of 

curriculum basic knowledge, curriculum evolution, 

curriculum theory and development model, 

foundation of curriculum development in 

educational philosophy, psychology, society, culture, 

technology and other factors related to basic 

education curriculum; school-based curriculum 

development, curriculum implementation and 

evaluation; problems and trends in curriculum 

development; developing learner to become 

knowledgeable and up-to-date,  and keep up with 

change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู      

 Principle of Teaching and Learning 

Management 

 ความหมาย ความสํ าคัญ  องคประกอบ 

แนวคิดของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู ทฤษฎีและ

รูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีหลากหลายโดยเนนการคิด

วิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา การออกแบบการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการ

จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลตามจุดประสงคการ

เรียนรู การใชสื่อและการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู การ

พัฒนาศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา ความสําคัญ หลักการ 

และกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการ

ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการ

เรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 

 Classroom Management 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และ

หลักการจัดการช้ันเรียน ลักษณะช้ันเรียนท่ีพึงประสงค การ

จัดช้ันเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในช้ันเรียนท่ี

สงเสริมการเรียนรูและเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู การสราง

วินัยในช้ันเรียน การสรางแรงจูงในการเรียน หลักการและ

กระบวนการแกปญหาในช้ันเรียน การจัดการพฤติกรรมและ

การปรับพฤติกรรมผูเรียน การใชกระบวนการกลุมเพ่ือการ

จัดการช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก 

บริหารจัดการช้ันเรียน ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี

สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 

สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียน

แตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการ

ความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการเรียนรู  โดยใชความรู เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการส่ือและ

แหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน

รวม การช้ีแนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง

จัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional planning and management of 

major subject, classroom management, design of 

learning management plan to develop learner 

intellectual and characteristic of innovator; enhance 

student learning, caring and accepting individual 

differences; creating activities and learning atmosphere 

that promote student happiness in learning; awareness 

of learner well-being; integrating knowledge, content, 

curriculum, science of teaching and digital technology in 

learning management in according with learning theory, 

learning management innovation in order to develop 

learner 21st century skills; integrative learning 

management, integration of sufficiency economy 

philosophy; integration of content and language; 

integration of media and learning resources in local 

community; digital technology media; inclusive 

education; coaching, micro-teaching, practicum in 

schools, being responsible and committed to developing 

learner according to their potentiality 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา  3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology 

for Education 

 ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และ

ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู หลักการ

เลือก การออกแบบ การผลิต การประยุกตใช การประเมิน 

และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การฝก

ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชและการปรับปรุง

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการ

จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology 

for Educational Communication and Learning 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ

จัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับ

บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือใหสามารถเลือก 

และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี 

มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

 Applying digital technology to learning 

management design in accordance with  major 

subject to develop learners’ intellectual and 

characteristic of innovator, based on context, learner 

individual differences, and learner with special needs 

by analyzing principle, concept, and theory relevant 

to innovation and information technology for 

educational communication and learning; laws and 

ethics in utilizing digital technology in order to be 

able to select and apply innovation and information 

technology to educational communication and 

learning effectively, no violation of other intellectual 

property, applying reflection to self development to 

become a good teacher who is knowledgeable and 

keeps up with change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning outcome Measurement 

and Evaluation 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัด

และการประเมินผลการเรียนรูของผู เรียน จุดมุงหมาย

ทางการศึกษากับการวัดและการประเมินผล วิธีการ

ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  การสราง การเลือกใช 

และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล

การเรียนรู แนวปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑการใหคะแนน สถิติ

เบ้ืองตนสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปล

ความหมายของคะแนน การฝ กปฏิ บั ติ การ วัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน การนําผลจากการวัดและ

การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนา

ผูเรียน 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวย

วิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญใน

เรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู  โดยใช

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม

สภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  

การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการ

ใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีการวัดและประเมินผล เพ่ือการออกแบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 Measurement and authentic evaluation 

using appropriate method in accordance with subject 

matter, context and individual difference of learners, 

and learners with special needs; reflection of 

evaluation result for learner development and quality 

development of learning management based on 

principle, concept and theory of measurement and 

evaluation, authentic assessment; design and creation 

of measurement and evaluation instrument; providing 

feedback that promotes learners’ learning; guideline 

for utilizing results from measurement and evaluation 

to improve learner’s learning development for 

subsequent measurement and evaluation for 

developing learner appropriately and creatively; 

applying reflection to self development to become a 

good teacher who is knowledgeable and keeps up 

with change; applying principle, concept and theory 

of measurement and evaluation for educational 

quality assurance 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research for Learning Development 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏบัิติของการวิจัย

เพ่ือ พัฒ นาการเรียนรู  การใชและผลิตงาน วิจัย เพ่ื อ

พัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา 

การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางและ

พัฒนาเครื่องมือการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวบรวม

และการวิเคราะหขอมูล การตีความและการแปลผลขอมูล 

การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย การนํา

ผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

  3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation 

and Learning 

 วิ จั ย  แก ป ญ ห า เพ่ื อ พั ฒ น าผู เรี ย น  ส ร า ง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาติ ของสาขา วิชาเอก  บ ริบทความแตกต า ง

หลากหลายของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โดย

การศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการ

พัฒนาของผู เรียนใน ช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดย

ประยุ กต ใช ห ลั ก การ แนวคิ ด  ท ฤษ ฎี ท างก าร วิจั ย 

จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ

วิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมใน

การวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผู เรียน นวัตกรรมท่ี

สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจยั

ไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และ

ใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการ

เปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

 Research and problem solving for 

learner development; creating innovation for 

learner’s learning development in accordance 

with major subject, context and individual learner 

differences, and learner with special needs by 

studying, analyzing problem condition and needs 

in learner development in classroom; research 

design based on application of principle, concept, 

research theory and researcher ethics; creation of 

research instrument; applying digital technology 

to creation of research innovation in order to 

solve problem and develop learners; innovation 

in accordance with community in order to 

implement research results in developing learning 

management and learners; and applying reflection 

to self development to become a good teacher 

who is knowledgeable and keeps up with change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Foundation of Psychology for Teacher 

 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพ

ครู  แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความหลากหลายของ

ผูเรียน การเรียนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การ

รับรู แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิต

และจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกตหลักการและแนวคิดทาง

จิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน

ใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครู และการสราง

คุณภาพชีวิต 

 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

 Psychology of Learning and Instruction 

 การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือการสอนและการ

พัฒนาผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการ

เคลื่อนไหว และสมองกับการเรียนการสอน พัฒนาการตาม

วัยกับการเรียนการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู 

พลวัตกลุมกับการเรียนการสอน การวางแผนการจัดการ

เรียนรู การจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการ

เรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมินสมัฤทธิผลการเรียนและ

การสอน 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการ

เรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ

เรียนรู การทํางานของสมอง  และความหลากหลายของผูเรียน 

สามารถดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  ใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน

ครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง  

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

 Analyzing and  solving problem;  applying, 

designing learning and learner behavior management 

to develop learners in accordance with their 

potentiality and age , based on principle, concept and 

theory of developmental  psychology, educational 

psychology, learning psychology, brain functioning, 

learner individual difference; ability in taking care and 

assisting learner with special need; applying reflection 

to self development to become a good teacher who 

is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with 

change; being committed to learner and self 

development with teacher spirituality 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 

  2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 ความหมาย  ความสํ าคัญ  ปรัชญ า และ

หลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการแนะแนวใน

สถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษา

เบ้ืองตน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการจัดกิจกรรม

แนะแนวในช้ันเรียน ระบบดูแลชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูเรียน การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคํ าปรึกษา

 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 ประยุกตความรูเพ่ือการรูจักและดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว และการ

ใหคําปรึกษา  สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและ

การเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพดวยการ

จัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพและรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษา

รายกรณี ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและ

ผูเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสง

ตอและการสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาและแกปญหาผูเรียนให

มีคุณภาพชีวิตท่ี ดี  มีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงม่ันพัฒนาผูเรียน

ดวยจิตวิญญาณความเปนครแูละจรรยาบรรณการแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา 

 Applying knowledge for getting to know 

and take care of learners effectively with the 

guidance process and counseling; promoting of 

problem prevention and solving;  development and 

effective learning of learner of each age by providing 

guidance service and classroom activity; individual 

learner development in accordance with one’s 

potentiality, and systematic learner development 

report based on case study process; providing parents 

and related parties with advice and feedback in order 

to promote learner development and assistance; 

forwarding and establishing collaboration for learner 

development and problem solving for better life 

quality; being knowledgeable and up-to-date, and 

keeping up with change related to learner 

development; being committed to developing learner 

with teacher spirituality and ethics of guidance and 

counseling 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา  1(90) 

 Observation and Participation in School 

Practices 

 การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพ

ท่ัวไปของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี  ภาระงานของ

ครูผูสอน ครูประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ

และการสรางเสริมเจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณความเปนครู

เพ่ือการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธอันดี

ระหวางผู เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาการศึกษา

พฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแนะแนว

และกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวาง

ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา การ

ฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ช้ันเรียน การเขียนรายงาน

ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษา

สังเกตและการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การ

นําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน

ครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู

บทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของ

สถานศึกษา ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิ บั ติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห 

แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมี

ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการ

สังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the  characteristics of teacher 

with passion and faith in teaching profession, behavior 

of teacher that reflects teacher spirituality and 

teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and 

duty, classroom and educational institution context, 

educational institution administration and 

management, and role of community in educational 

management; practice of teacher duty, and teacher-

parent collaboration for analyzing and solving 

problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being 

through observational process, recording, analyzing, 

synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting 

experience in order to apply to self development for 

being a good teacher who is knowledgeable, and 

keeps up with change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 

  2(1-2-3) 

 Pre–practicum in Teaching Profession 

 ขอบขาย บทบาทของผู ท่ี เก่ียวของ และ

แนวทางการปฏิบัติตนในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระ

การเรียนรูในวิชาเฉพาะดานของนักศึกษา การฝกจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนท่ี

หลากหลายโดยเนนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

การทดลองจัดการเรียนรู ในสถานการณ จําลองและ

สถานการณจริง การออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือ

วัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล

การเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การใช

และการผลิตสื่อ การวิจัยแกปญหาผู เรียน การจัดทํา

โครงงานวิชาการในสถานศึกษา 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครู

รวมกับครูพ่ีเล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและ

ประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน 

บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ

นวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา

ท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน

การเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ

ผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทัน

ตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตร

สาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม 

อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการ

เรียนรู ในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the characteristics of role 

model teacher with morals and professional ethics, 

performing as teacher assistant working and learning 

with mentor teacher in planning content and learning 

management design, media and technology, 

measurement and evaluation according to the 

learning strand of each specific course; integrating 

knowledge of educational administration, innovation 

design; implementation of educational quality 

assurance in accordance with each level of 

educational institution; quality learning management, 

creating learning atmosphere that encourages learner 

learning enjoyment; collaborating with parents to 

develop and help students to enhance desirable 

characteristics; analyzing and proposing guidelines for 

self development to be a professional teacher who is 
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able to keep up with changes of both professional 

teaching and major subject; participating in projects 

related to promotion of  conservation of culture and 

local wisdom, reflecting and evaluating the results of 

the project by using  after action review (AAR) process 

on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying  

the knowledge to self development for being 

knowledgeable and up-to-date, and keeping up with 

change 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู

คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ ออกแบบการจัด

บรรยากาศช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี

ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงม่ันในการ

แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ระ ส งค ด ว ย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน

สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ

การเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice in 

professional teaching by learning and acquiring the 

characteristics of role model teacher with morals and 

professional ethics; design of learning atmosphere 

that encourages learner happiness in learning; learning 

management with integration of  digital technology or 

modern educational innovation that enhances learner 

high thinking process; collaborating with parents in 

developing learner and being committed to problem 

solving in order to enhance learner desirable 
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characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting result of changes that 

happen distinctively from participating in project 

related to promotion of culture and local wisdom 

conservation, reflecting and evaluating the results of 

the project by using  after action review (AAR) process 

on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying 

the knowledge to self development for being 

knowledgeable and up-to-date, and keeping up with 

change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Teaching Internship 1 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรู

ในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา

ตลอดภาคเรียน การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการ

ช้ันเรียน การวัดและการประเมินผลและนําผลไปใชในการ

พัฒนาผูเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการ

เพ่ือพัฒนางานตางๆ รวมกับสถานศึกษา การศึกษาผูเรียน

เปนรายกรณี และการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตาม

ชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย การ

สรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตนให เขากับ

วัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือใหผูเรียนเรียนรู

อยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปนผูใฝรูและมีปญญารู

คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีสรางเสริมทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของ

ผู เรียน  จั ดการเรียนรู  ออกแบบ ส่ือ/น วัตกรรม  วัดและ

ประเมินผล รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาท่ีครูใน

สถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห 

สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชใน

การพัฒนาตนเองใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject to 

enable learner to learn happily. Inspiring to be a 

learning enthusiast with cognition; awareness of 

learner well-being by designing learning management 

that enhances skills in learning and thinking; learning 

management, media and innovation design, 

measurement and evaluation, learner development 

progress report; teaching practice in educational 

institution, participating in teaching profession activity; 

developing innovation for learner development 

through observation process, data recording, 

analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, 

and reflecting experience for self development for 

being a good teacher who is knowledgeable and up-
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to-date, and keeps up with change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา  1(90) 

 Observation and Participation in School 

Practices 

 การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพ

ท่ัวไปของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี  ภาระงานของ

ครูผูสอน ครูประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ

และการสรางเสริมเจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณความเปนครู

เพ่ือการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธอันดี

ระหวางผู เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาการศึกษา

พฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแนะแนว

และกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวาง

ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา การ

ฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ช้ันเรียน การเขียนรายงาน

ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษา

สังเกตและการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การ

นําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน

ครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู

บทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของ

สถานศึกษา ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิ บั ติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห 

แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมี

ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการ

สังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the  characteristics of teacher 

with passion and faith in teaching profession, behavior 

of teacher that reflects teacher spirituality and 

teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and 

duty, classroom and educational institution context, 

educational institution administration and 

management, and role of community in educational 

management; practice of teacher duty, and teacher-

parent collaboration for analyzing and solving 

problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being 

through observational process, recording, analyzing, 

synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting 

experience in order to apply to self development for 

being a good teacher who is knowledgeable, and 

keeps up with change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Teaching Internship 2 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรู

ในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในสถานศึกษา

ตลอดภาคเรียนในทุกดานเพ่ือการพัฒนาตนสูความเปนครู

มืออาชีพ การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการ

สอนวิชาเอก การวัดและการประเมินผลและนําผลไปใชใน

การพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและ

แกปญหาการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยใน

ช้ันเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็ม

ตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัย

เพ่ือพัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย การ

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดกรระ

บวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ั งในและนอกหองเรียน สราง

เครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ

แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน

สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ 

(PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย

และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject; being a role 

model with morals and ethics according to professional 

ethics, learning management and design that make learners 

happy and develop high thinking process and leading them 

to be innovators; designing modern educational innovation; 

integrating community context with learning activities in and 

out of the classroom; creating collaborative teacher-parent 

network for developing learner and solving problem for 

desirable characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting changes that happen distinctively 

from participating in project related to professional progress 

and project that promotes conservation of culture and local 

wisdom, reflecting and evaluating the results of the project 

by using  after action review (AAR) process on individual 

basis, exchanging knowledge in the professional learning 

community (PLC), and applying the knowledge to self 

development for being knowledgeable and up-to-date, and 

keeping up with change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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8061101 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตกและตะวันออก 

2(2-0-4) 

 History of Western and Eastern Art

 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของศิลปะ

ตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึง

ปจจุบัน แนวคิดและความเช่ือ ของศิลปน อิทธิพล และ

บริบททางสังคม ท่ีสะทอนไปสูรูปแบบการสรางสรรค

ผลงานศิลปะแตละชวงเวลา  

8071103 ประวัติศาสตรศิลป   3(2-2-5) 

 Art History 

 ความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของศิลปะ

ตะวันตกและศิลปะตะวันออก ประวัติศาสตรศิลปะไทยจากอดตี

ถึงปจจุบันท่ีจําเปนตอการสอนศิลปศึกษา ทักษะการถายทอด

ความรูเชิงประวัติศาสตรศิลป 

 Knowledge of western and eastern art 

history, Thai art history from past to present necessary 

for teaching art education, skill to transfer knowledge in 

art history 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8061102 องคประกอบศิลป 3(2-2-5) 

 Composition of Arts  

 ทฤษฏีทางดานศิลปะ สวนประกอบ หลักการ

ศิลปะ การจัดองคประกอบของศิลปะในงานทัศนศิลป ฝก

ปฏิบัติการดานการจัดองคประกอบศิลปะ พ้ืนฐานการ

สรางสรรคผลงานในแขนงทัศนศิลปท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ 

8071102 องคประกอบศิลป   3(2-2-5) 

 Art Composition 

 แนวคิ ด  ความหมายและความสํ าคั ญ ของ

องคประกอบศิลป การใชทัศนธาตุ จุด เสน สี รูปรางรูปทรง  

คานํ้าหนัก พ้ืนผิวและพ้ืนท่ีวาง หลักการจัดองคประกอบ 

สัดสวน ความสมดุล จังหวะ ความเดน เอกภาพ ทักษะการ

ปฏิบัติงาน การพัฒนาผลงานศิลปะ จินตนาการและความคิด

สรางสรรค 

 Concept, definition and importance of art 

element; use of visual element, point, line, color, 

shape, form, weight, surface and space; principle of art 

composition, proportion, balance, rhythm, 

distinctiveness, unity;  work skill, artwork development, 

imagination and creativity 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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8061201 วาดเสน                                3(2-2-5) 

              Drawing  

              ทฤษฎี ปฏิบัติการวาดเสนพ้ืนฐาน  แสงเงา ภาพ

และพ้ืน ระยะใกล-ไกล  ของวัสดุ เนนการแกปญหาเก่ียวกับ

การจัดสวนประกอบภาพ  และการวาดเสนดวยสื่อวัสดุ

อุปกรณท่ีหลากหลาย 

8061205 วาดเสนสรางสรรค                  3(2-2-5) 

              Creative Drawing  

              การปฏิบัติการวาดเสน ดวยเทคนิคและสื่อวัสดุ 

ท่ีหลากหลาย การถายทอดรูปแบบ และการสรางสรรค

ผลงานดวยเสน การประยุกตใชในการสอนทางทัศนศิลป 

8071201 วาดเสน 1 3(2-2-5) 
       Drawing 1 
 หลักวิธีปฏิบัติการวาดเสนหุนน่ิง การเขียนภาพ
ทิวทัศนดวยหลักทัศนียวิทยา โดยใชเครื่องมือและสื่อวัสดุท่ี
หลากหลาย   การฝกการมองเห็นและการสังเกตเปรียบเทียบ 
การถายทอดรูปแบบตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏ ทักษะการสอน
การวาดเสน และปฏิบัติงานวาดเสน 
 Principle of practice in drawing still-life, 
landscape painting using perspective drawing by using a 
variety of tools and materials, practice in drawing 
perception and comparative observation, conveying 
form of present object through drawing, teaching 
drawing skill and practice in drawing 
8071202 วาดเสน 2 3(2-2-5) 
 Drawing 2 
 หลักการ ทฤษฎี และข้ันตอนการฝกปฏบัิติการวาด
เสนเพ่ือศึกษาโครงสรางกายวิภาคของคนและสรางสรรคงาน
วาดเสนภาพคนดวยเทคนิคตาง ๆ ได 
 Principle, theory and procedure of drawing 
for studying human anatomical structure and creating  
human drawing by using various techniques 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
8062105 กระบวนทัศนศิลปศึกษา               2(2-0-4) 
               Paradigm in Arts Education  
                ประวัติความเปนมา ความสําคัญ ปรัชญา 
แนวความคิด ทฤษฎีของการจัดการเรียนรูดานศิลปศึกษา 
บริบทท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูดานศิลปศึกษาใน
ประเทศไทยและตางประเทศ  
 

8071101 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5) 
 Visual Art Education 
 ประวัติ และความสําคัญของศิลปศึกษาในประเทศ
ไทย การพัฒนาของศิ ลปศึกษาในประเทศไทยและใน
ตางประเทศ บทบาทและความสําคัญของศิลปศึกษากับสังคม 
ชุมชน วัฒนธรรมและการพัฒนาผูเรียน ทฤษฎี หลักการทาง
ทัศนศิลปและการออกแบบ รูปแบบการถายทอดทางจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ สื่อผสม การออกแบบและมัลติมีเดีย  
การฝกปฏิบัติ และการวิจารณ 
 History and importance of art education in 
Thailand, development of art education in Thailand 
and abroad,  role and importance of art education in 
society, community, culture and students’ 
development, theory, principle of visual arts and design 
in form of painting, sculpture, printing, mixed media, 
design and multimedia, focus on practice and peer 
evaluation 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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8063106 ความคิดสรางสรรคในศิลปศึกษา 

Creative Thinking in Arts Education 3(2-2-5) 

                  ความหมายและความสําคัญของความคิด

สรางสรรค หลักการ ทฤษฎี ท่ี เก่ียวของกับการพัฒนา

ความคิดสรางสรรค อิทธิพลของความคิดสรางสรรคกับงาน

ศิลปะ ประยุกตใชความคิดสรางสรรคในการจัดการเรียนรู

ดานศิลปศึกษา         

8073104 ความคิดสรางสรรคในศิลปศึกษา      3(2-2-5) 

                Creative Thinking in Art Education  

                ความคิด ความหมาย หลักการ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ

กับความคิดสรางสรรค ความคิดสรางสรรคกับงานศิลปะ 

ประยุกตใชความคิดสรางสรรคในการจัดการเรียนรูดาน

ศิลปศึกษา 

 Concepts, definition, principles and theories 

related to creativity, creativity in art, application of 

creative thinking in art education management.      

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8063107 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 1 3(2-2-5) 

               English for Arts Education Teacher 1

  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

ศัพท เทคนิคทางศิลปะ ทักษะการฟ ง การพูด การใช

ภาษาอังกฤษในการสืบคนขอมูลและการบูรณาการ

ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรูทางศิลปศึกษา 

8063108 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 2 3(2-2-5) 

              English for Arts Education Teacher 2 

              * วิชาท่ีตองเรียนมากอน  

              8063107 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 1

 ทักษะการบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ดานศิลปศึกษา และนํามาใชประโยชนในการเรียน  การบูร

ณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรูทางศิลปศึกษา 

8073804 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Art Education Teacher 

 การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอั งกฤษ  

ศัพท เทคนิคทางศิ ลปะ ทั กษะการฟ ง การพู ด การใช

ภาษาอังกฤษในการสบืคนขอมูล นําไปใชประโยชนในการเรียน 

และการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรูทาง

ศิลปศึกษา 

 English communication skills development 

Art technical terms, listening skills, speaking, use of 

English in information retrieval to be used in learning 

and English language integration in art education 

learning management 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8063401 สุนทรียศาสตรทางศิลปศึกษา         2(1-2-3) 

               Aesthetics in Arts Education  

               ประวัติความเปนมา ความหมาย แนวคิด 

ทฤษฎีและหลักการทางสุนทรียศาสตรในบริบทของ

ศิลปศึกษา การคิดวิเคราะห สังเคราะห การแสดงออกของ

การสรางสรรคในมิติและคุณคาทางความงาม การประเมิน

คุณคาในผลงานศิลปะ นําไปใช ในการจัดการเรียนรู 

แกปญหาการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ 

8042401 สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ   3(2-2-5) 

 Aesthetics and Art Criticism 

 ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา หลักการ

สุนทรียศาสตรและศิลปวิจารณ ทฤษฎีความงามตามหลัก

สุนทรียศาสตร หลักปรัชญาทางศิลปะ การสรางประสบการณ

ทางสุนทรียะ หลักการวิจารณงานศิลปะ ปฏิบัติวิเคราะห 

วิจารณผลงานศิลปะเพ่ือนําไปใชกับการจัดการเรียนรูวิชา

ทัศนศิลปในโรงเรียน 

 Meaning, importance, origin, principles, 

aesthetic and art criticism, aesthetic theory and 

principles, art philosophy, creating aesthetic 

experiences, principles of art criticism, practice analysis, 

art criticism and application to teaching art 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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8063502 ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน2(1-2-3) 

          Local Wisdom Arts  and Culture  

                ประวัติความเปนมา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญา ตามแหลงเรียนรูในชุมชน   การ

วิเคราะห การสังเคราะห การนําไปประยุกตใชในกิจกรรม

การสรางสรรคศิลปกรรมในรูปแบบตางๆ 

8073502 ภูมิปญญาในงานศิลปกรรม    3(2-2-5) 

 Local Wisdom in Fine Art 

 กระบวนการเกิดภูมิปญญา อิทธิพลทางวัฒนธรรม 

การสรางสรรคลักษณะงานศิลปกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

แบบแผนพ้ืนบาน  การอนุรักษและเห็นคุณคาของภูมิปญญา

ทองถ่ิน และมีทักษะวิเคราะหกระบวนการเกิดภูมิปญญา

ทองถ่ิน อิทธิพลทางวัฒนธรรม สังเคราะหสรางสรรคลักษณะ

งานศิลปกรรมหรือวิชาการ 

  Wisdom process, cultural influence, 

creation of art work based on local wisdom, traditional, 

conservation and appreciation of local wisdom, skill in 

analyzing the process of creating local wisdom, 

synthesizing creative art work or education 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8064901 ระเบียบวิจัยเบ้ืองตนทางศิลปศึกษา 2(2-0-4) 

                Introduction to Research in Arts Education 

              ระเบียบวิจัยท่ีเก่ียวของกับศิลปะและศิลปศึกษา

อยางเปนระบบ เตรียมนําเสนอโครงการศิลปศึกษานิพนธ

สวนบุคคล ฝกปฏิบัติการคนควาและการเขียนภาคนิพนธ 

8064902 ศิลปนิพนธศิลปศึกษา                 3(2-2-5) 

               Arts Education Thesis  

               การปฏิบัติการเสนอหัวขอโครงการศิลปศึกษา

นิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ และ

อาจารย ท่ีปรึกษา จัดทําโครงการภาคนิพนธ และการ

นําเสนอผลงานจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 

8073901 การวิจัยศิลปศึกษา 3(2-2-5) 

 Research in Art Education 

 การพัฒนาการจัดการเรียนรูศิลปะ ระเบียบวิธีวิจัย

ศิลปศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย หรือสรางสรรคผลงาน

ศิลปนิพนธดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบ 

ลักษณะของผลงานประกอบดวยเอกสารรายงานการวิจัยทาง

ศิลปศึกษาหรือผลงานศิลปนิพนธจากการสรางสรรคทาง

ทัศนศิลป นําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา ผลงาน

สรางสรรคทางทัศนศิลปสูสาธารณะ และประยุกตใชเพ่ือพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคทาง

ทัศนศิลป 

  Development of art learning management, 

research methodology in art education, writing research 

report, or creating artwork thesis using systematic 

research methodology, nature of the work including 

document, research report or visual art thesis work, 

presenting research results in art education, exhibition 

of creative visual art works, application to develop 

learning management process, Innovation or creative 

work in visual art 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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8061202 การระบายสีเบ้ืองตน                    3(2-2-5) 

Introduction to Painting  

                ทฤษฎี  การปฏิบัติการระบายสีพ้ืนฐานดวย

วัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับรูปทรง ภาพและพ้ืน ระยะใกล-ไกล

ของวัสดุ จากตนแบบธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การศึกษา

โครงสรางของภาพและพ้ืน การสรางพ้ืนผิว การแกปญหา

ทางดานวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบ

ท่ีนําเสนอ 

8062206 การระบายสีสรางสรรค                3(2-2-5) 

              Creative Painting  

               การปฏิบัติงานระบายสี โดยการกําหนดแนว

เรื่องเน้ือหา และเทคนิคเฉพาะตัวทางดานการระบายสีจาก

ความสนใจเฉพาะบุคคลมาสรางสรรคผลงานการระบายสี

ดวยสื่อวัสดุ ท่ีหลากหลาย รูปแบบการระบายสี ท่ี เปน

แนวทางเฉพาะตน  

 

8072203 จิตรกรรม 3(2-2-5) 

 Painting 

 ทฤษฎีข้ันพ้ืนฐาน ความหมาย ประวัติ ลักษณะและ

คุณคาของงานจิตรกรรม การประเมินคุณภาพ การใชเครื่องมือ

และเทคนิคเฉพาะในการฝกปฏิบัติงานจิตรกรรมพ้ืนฐาน การใช

ทฤษฎีสี ทัศนมิติเชิงเสนและบรรยากาศในงานจิตรกรรม และ

การประยุกตใชในศิลปศึกษา 

 Basic theory, definition, history, characteristic 

and value of painting work; basic painting practice in 

quality assessment, tool usage and specific technique; 

use of color theory, linear perspective and atmosphere 

in painting, and application in art education 

8073206 ปฏิบัติการทัศนศิลป 1 3(2-2-5) 

  Visual Art Practice 1 

 กระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคนิค

เฉพาะ การพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดและการ

สรางสรรคงานทัศนศิลป การใชสื่อวัสดุศิลปะ การฝกเทคนิค

เฉพาะดาน และการประยุกตใชในศิลปศึกษา 

       Process of creating visual arts using 

specific technique; development of  learning process, 

using material, thinking process and visual art creation; 

practice in specific technique, and application in art 

education 

8073207   ปฏิบัติการทัศนศิลป 2 3(2-2-5) 

  Visual Art Practice 2 

                วิเคราะห สังเคราะหกระบวนการสรางสรรคงาน

ทัศนศิลป ด วยเทคนิคเฉพาะ  กระบวนการเรียนรู  การ

ปฏิบัติงาน กระบวนการคิด  แนวทางการคนหาลักษณะการ

สรางงานทัศนศิลปเฉพาะตน การสรางสรรคงานทัศนศิลปจาก

แนวเรื่องและเทคนิควิธีการท่ี กําหนดข้ึนใหม  เพ่ือนําไป

พัฒนาการจดัการเรียนรู 

 Analyzing, synthesizing process of creating 

visual art using specific techniques, learning process, 

practicing thinking process, searching method, 

characteristics of creating a visual art, creating visual art 

from concepts and new techniques, developing 

learning management 
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

 



168 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

8061203 ประติมากรรม                           3(2-2-5) 

               Sculpture  

               ประวัติความเปนมา ประเภท กรรมวิธีของงาน

ประติมากรรม เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน ลักษณะและ

คุณคาของวัสดุท่ีสรางงานประติมากรรม การเตรียมการใช

เครื่องมือ อุปกรณใหเหมาะสมกับประเภทของการออกแบบ

ประติมากรรม การปน การทําแมพิมพ การหลอ การปนนูน

สูง นูนต่ําและลอยตัว  

 

8072204 ประติมากรรม 3(2-2-5) 

 Sculpture 

 ทฤษฎีข้ันพ้ืนฐาน ความหมาย ประวัติ ลักษณะและ

คุณคาของงานประติมากรรม การประเมินคุณภาพ การใช

เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะในการฝกปฏิบัติงานประติมากรรม

พ้ืนฐาน การสรางสรรคประติมากรรมนูนต่ํา นูนสูงและลอยตัว 

การทําพิมพและการหลอช้ินงาน และการประยุกตใช ใน

ศิลปศึกษา 

 Basic theory, definition, history, characteristic 

and value of sculpture work; basic sculpture practice in 

quality assessment, tool usage and specific technique; 

creation of bas relief, high relief and sculpture; mold 

and casting work, and application in art education 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8062104 ประวัติศาสตรศิลปะไทย                 2(2-0-4) 

               History of Thai Art  

                 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของ

ศิลปะไทย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน 

อิทธิพล แนวคิดและความเช่ือ บริบททางสังคมท่ีสะทอน

ไปสูรูปแบบการสรางสรรคผลงานศิลปะแตละชวงเวลา 

รวมท้ังประวัติศาสตรชุมชน ทองถ่ิน ศึกษาโบราณสถาน

สําคัญดานศิลปะ โบราณวัตถุของศิลปะแขนงตาง ๆ 

8062501 ศิลปะไทย                                  3(2-2-5) 

              Thai Art   

               ความหมายของศิลปะไทย ท่ีมาของลายไทย

และภาพไทย สามารถประยุกตและสรางสรรค นํามาใชใน

แนวทางอนุรักษ อีกท้ังสามารถจําแนกแบบ และชนิดของ

ภาพไทย ลายไทย การฝกและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบ

ลายไทยและภาพไทย  

8072501 ศิลปะไทย   3(2-2-5) 

 Thai Art 

 ประวัตศิาสตรศลิปะไทย ลกัษณะวิวัฒนาการของ

ลวดลายไทยแบบตางๆ เทคนิคและความคิดสรางสรรคศลิปะ

ประจําชาติ รูปแบบและเน้ือหาของจติรกรรมไทย ประตมิากรรม

ไทย สถาปตยกรรมไทย งานวิจติรศลิป งานประณตีศลิป งาน

ศิลปะไทยแบบประเพณแีละศลิปะไทยแบบรวมสมยั ฝกปฏิบัติ

สรางสรรคงานศลิปะไทย 

      Thai art history, evolutionary 

characteristics of various Thai traditional patterns, 

national art techniques and creativity, patterns and 

content of Thai painting, Thai sculpture, Thai 

architecture, fine art, traditional and contemporary Thai 

art, practicing Thai art 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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8062207 ภาพพิมพ                             3(2-2-5) 

              Printing   

              ประวัติความเปนมา ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี 

คุณสมบัติ ประโยชนของศิลปะภาพพิมพ ศิลปะภาพพิมพ

เบ้ืองตน ประเภทตาง ๆ และการใชวัสดุอุปกรณ การเก็บ

รักษา อุปกรณท่ีใชในการพิมพ 

แตละประเภท 

8073205 ภาพพิมพ 3(2-2-5) 

 Printing 

 ทฤษฎีข้ันพ้ืนฐาน ความหมาย ประวัติ ลักษณะและ

คุณคาของงานภาพพิมพ  การประเมินคุณภาพ การใชเครื่องมือ

และเทคนิคเฉพาะในการฝกปฏิบัติงานภาพพิมพ  และการ

ประยุกตใชในศิลปศึกษา 

 Basic theory, definition, history, characteristic 

and value of printing work; printing practice in quality 

assessment, tool usage and specific technique; and 

application in art education 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8063211 การเขียนภาพประกอบ               3(2-2-5) 

              Illustration  

                การปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือน

แบบจริง หรือจากจินตนาการเพ่ือนํามาประกอบเรื่อง

ประเภทตาง ๆ นวนิยาย สารคดี หนังสือ แบบเรียนและ

หนังสืออานประกอบสําหรับเด็กทุกชนิด โดยมีลกัษณะและ

วิธีการแสดงออก เพ่ือใหผลงานสอดคลองหรือสงเสริมกันใน

เรื่องดังกลาว 

8073106  การเขียนภาพประกอบ                     3(2-2-5)                                                                                                        

              Illustration                                    

              แนวคิด  หลักการ  ประเภท  เทคนิควิธีการเขียน

ภาพประกอบ ปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง 

หรือจากจินตนาการเพ่ือนํามาประกอบเรื่องประเภทตาง ๆ นว

นิยาย สารคดี หนังสือ แบบเรียนและหนังสืออานประกอบ

สําหรับเด็กทุกชนิด  ดวยสื่อวัสดุ   และการใช โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

               Concept, principle, type, technique, method 

of illustration, practice drawing in realistic style or from 

imagination to bring about novel, documentary, 

textbook and reading book for children and all kinds 

using material and computer programs 

 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจดัการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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8062208 ภาพราง 3 มิติ                           3(2-2-5) 

              Three-dimension Sketching  

              การปฏิบัติการภาพราง 3 มิติ การกําหนดความ

สมสวน การรางภาพฉาย ภาพตัด ภาพ ขยาย ทัศนียภาพ 

ภาพสะทอน โดยผ าน เน้ือหาท่ี เปนสิ่ งของ คน สัตว 

สิ่งกอสราง และธรรมชาติแวดลอม โดยเนนกระบวนการ 

และเทคนิค 

8071701 หลักการออกแบบและเขียนแบบ 3(2-2-5) 

 Design and Drafting Principle 

 หลักการ สวนประกอบ  ทักษะในการสรางสรรค

ผลงาน ตามหลักการออกแบบและการเขียนแบบ สําหรับการ

สอนศิลปศึกษา 

 Design principle and component, skill in art 

work creation according to design principle,  design and 

drafting for application in art education 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8064801 วิธีวิทยาการสอนศิลปศึกษา 1       3(2-2-5)   

              Arts Education Teaching Methodology 1

 วิธีสอนและเทคนิคการสอน  การออกแบบ  

การวางแผน  และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  การ

ออกแบบและผลิตสื่อการเรยีนรู  การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู  การฝกปฏิบัติการสอนศิลปศึกษา 

 

8072802 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 1     3(2-2-5) 

 Visual Art Learning Management 1 

 พัฒนาการด านหลั กสู ตรศิ ลปศึ กษาระดั บ

ประถมศึกษาในระดับสากล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกลุมสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา

ทัศนศิลประดับประถมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา

พัฒนาการทางศิลปะของผูเรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบการ

สอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูวิชาทัศนศิลประดับประถมศึกษา การพัฒนาสื่อและ

แหลงการเรียนรู การใชเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการ

เรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู และฝกปฏิบัติการจัดการ

เรียนรูวิชาทัศนศิลปในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

 Development of art education courses in 

elementary level at international level, core curriculum 

for basic education, art major school curriculum, 

elementary visual art courses, psychology of learning 

and art development psychology for elementary 

student, teaching styles, teaching method and teaching 

technique, guidelines for organizing visual art learning 

activities at elementary level, media development and 

learning resources, using technology, learning 

assessment, learning management planning, practice 

managing visual art learning in real situation or 

simulation 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

 



171 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

8064802 วิธีวิทยาการสอนศิลปศึกษา 2       3(2-2-5)   

              Arts Education Teaching Methodology 2 

              * วิชาท่ีตองเรียนมากอน  

               8063801 วิธี วิทยาการสอนศิลปศึกษา 1

 การจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการทาง

ศิลปศึกษา  โครงงานศิลปะ  ทักษะในการใชเคร่ืองมือและ

อุปกรณทางศิลปะ การจัดและฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริม 

8073803 การจัดการเรียนรูวิชาทัศนศิลป 2     3(2-2-5) 

 Visual Art Learning Management 2 

 พัฒนาการด านหลั กสู ตรศิ ลปศึ กษาระดั บ

มัธยมศึกษาในระดับสากล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกลุมสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา

ทัศนศิลประดับมัธยมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา

พัฒนาการทางศิลปะของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการ

สอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูวิชาทัศนศิลประดับมัธยมศึกษา การพัฒนาสื่อและแหลง

การเรียนรู การใชเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 

การวางแผนการจัดการเรียนรู และฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู

วิชาทัศนศิลปในสถานการณจริงหรือสถานการณจาํลอง 

  Development of art education course at 

the secondary level at international level, core 

curriculum for basic education, art major school 

curriculum, secondary visual arts course, learning 

psychology and art development psychology of 

secondary students, teaching styles, teaching method 

and teaching techniques, guideline for organizing visual 

art learning activities at secondary level, media 

development and learning resource, using technology, 

learning assessment, learning management planning, 

practice managing visual art learning in real situation or 

simulation 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8062701 การออกแบบกราฟฟกดวยคอมพิวเตอร 

                                                          2(1-2-3) 

               Computer Graphic Design  

               การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีใชในงาน

อ อ ก แ บ บ  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ  ก า ร แ น ะ นํ า ให เข า ถึ ง

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีทางการ

ออกแบบ 

8073703 การออกแบบกราฟฟกดวยคอมพิวเตอร3(2-2-5) 

                Computer Graphic Design  

                การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีใชในงาน

ออกแบบ วัสดุอุปกรณ การแนะนําใหเขาถึงระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีทางการออกแบบ 

 Use computer and program in designing; 

material, equipment, and introduction to use 

technology in designing.  

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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8063504 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน         2(1-2-3) 

               ASEAN Arts and Culture  

               การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศใน

กลุมอาเซียน อิทธิพล รูปแบบ ความคิด ผลงานการ

สรางสรรค ความรู ความเขาใจ บูรณาการไปสูการสอน

ศิลปศึกษา 

8073503 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน    3(2-2-5) 

 ASEAN Art and Culture 

 การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในกลุม

อาเซียน อิทธิพล รูปแบบ ความคิด ผลงานการสรางสรรค วิธี

วิทยาทางศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการไปสูการสอนศิลปศึกษา 

  Education in ASEAN Art and Culture, 

influence, style, creative of art work teaching 

methodology and application in art education 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8063210 การถายภาพเบ้ืองตน                   2(1-2-3) 

              Introduction to Photography  

              หลักการถายภาพ การจัดองคประกอบภาพ การ

ถายภาพข้ันพ้ืนฐาน การใชอุปกรณถายภาพ การฝกปฏิบัติ

ในการถายภาพเพ่ือเปนสื่อการสอน 

                 

8073105    ศิลปะภาพถาย                              3(2-2-5)                                                                                                        

                Art of Photography                                    

        ทฤษฎีและเทคนิคการถายภาพ  การจัดแสง  

อุปกรณประกอบฉาก และในสตูดโิอนอกสถานท่ีปฏิบัติการ

ถายภาพ 

  Photography theory, techniques, lighting; 

photography equipment and props; photography 

practice in studio and on location 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

8064302 สัมมนาศิลปศึกษา                     2(1-2-3) 

Seminar in Arts Education  

                การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา การอภิปราย

แลกเปลี่ยนมุมมอง การจัดการเรียนรูดานศิลปศึกษาของ

นักวิชาการ ครูศิลปะ ปราชญ ชุมชน เพ่ือศึกษาปญหา 

อุปสรรค หรือทิศทาง แนวโนม  และรูปแบบการจัด

การศึกษาศิลปะในมิติตาง ๆ จรรยาบรรณวิชาชีพทาง

ศิลปกรรม  

8604303 การนําเสนอผลงานศิลปะและการจัด 

              นิทรรศการ                              2(1-2-3) 

                 Arts Presentation and Exhibition Management 

              ทฤษฎี หลักการจัดนิทรรศการ การจําแนก

ประเภทของนิทรรศการ การออกแบบนิทรรศการใน

รูปแบบตาง ๆ ปฏิบัติการออกแบบนิทรรศการศิลปะใน

รูปแบบตาง ๆ กระบวนการนําเสนอผลงานศิลปะ การ

ประเมินผลการจัดนิทรรศการ การประเมินหรือตัดสิน

คุณภาพของงานศิลปะแขนง  ตาง ๆ อยางเปนระบบ  

8073301 สัมมนาศลิปศกึษา 3(2-2-5) 

       Seminar on Art Education 

 เรยีนรูหลกัการทฤษฎกีารจดัสมัมนา กระบวนการ

ดําเนินงานสมัมนา นําเสนอผลการจดัการเรยีนรูศลิปศกึษา 

นําเสนอผลงานวิจยัในช้ันเรยีน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการ

สอนศิลปศึกษา สัมมนาปญหาในการเรียนการสอนศลิปศกึษา 

วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหา พัฒนาสรางสรรค

ผลงานทัศนศลิป การจดันิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศลิป

และผลงานเชิงวิชาการทางศิลปศึกษา 

       Learning the principle and theory of 

seminar, seminar process, presenting result of art 

education learning management, presenting research 

result in class, media and art education innovation, 

seminar on problems in art education, analyzing 

problem and solutions, develop creative visual art 

work, exhibition of work in visual art and academic 

work in art education 
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

 



173 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 
 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 
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หมายเหตุ 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุมวิชาชีพครู 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

 

2) วิชาเอก บังคบั 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8073702 ศิลปะมัลติมีเดีย 2(1-2-3) 

 Multimedia Art 
 

3) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8072801 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Art Education and Learning Content Integration 

8073902 การศึกษารายบุคคลและการนําเสนอผลงาน 3(2-2-5) 

 Individual Study and Presentation 
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รายวิชาที่ถอนออก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 Special Education 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Law 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

 School Management 

1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

 Environmental Education and Community Wisdom 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

 Teaching Skills and Techniques of Teaching 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Speech for Teachers 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Innovation 

1133502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Creativity and Invention of Educational Media 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

 Production and Presentation of Educational Multimedia 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Test Construction 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 

 Computer Software Package for Educational Measurement and Research 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Human Relations for Teacher 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

 Personality and Adjustment 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 Guidance Psychology for Adolescence 
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2) วิชาเอก บังคับ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8061103 ทฤษฎีสี 3(2-2-5) 

 Theory of Colors  

8061204 วัสดุและเทคนิคศิลปะ 3(2-2-5) 

 Materials and Art Techniques 

8062301 การสื่อสารทัศนศิลป 

Visual Arts communication 

2(1-2-3) 

8062209 การระบายสีน้ํา 

Watercolor Painting 

3(2-2-5) 

8063212 การระบายสีน้ํามัน 

Oil Painting 

3(2-2-5) 

3) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

8062601 การออกแบบผลิตภัณฑ 

Product Design 

3(2-2-5) 

8062702 การออกแบบ 2 มิติ 

Two-dimension Design  

2(1-2-3) 

8062704 การออกแบบ 3 มิติ 

Three-dimension Design 

3(2-2-5) 

8062705 การออกแบบลวดลาย 

Pattern Design 

2(1-2-3) 

8062706 การออกแบบตัวอักษร 

Typography Design 

2(1-2-3) 

8063213 ประติมากรรมสรางสรรค 

Creative Sculpture 

3(2-2-5) 

8063214 เทคนิคภาพพิมพ 

Printing Technique 

3(2-2-5) 

8063503 การออกแบบรูปแบบไทย 

Thai Style Design 

2(1-2-3) 

8063505 ศิลปะพ้ืนบานไทย 

Thai Folk Art 

2(1-2-3) 
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8063602 ศิลปะผาบาติก 

Batik Art 

2(1-2-3) 

8063603 เซรามิกเบื้องตน 

Introduction to Ceramics 

3(2-2-5) 

8063707 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 

Motion Graphic Design 

3(2-2-5) 

8063708 การออกแบบสื่อการสอน 

Instructional Media Design 

3(2-2-5) 

8064604 การออกแบบของท่ีระลึก 

Souvenir Design 

2(1-2-3) 

 

8064803 การจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา 

Organizing Activities in Arts Education 

3(2-2-5) 
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