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คํานํา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.

ศ.2562) ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5

ป)ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และจุดเน้นการพัฒนาร่วมกันของ

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Re-Profiling)

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพื่อให้ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพบัณฑิต ท้ังด้านความรู้

ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และให้สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต

ตลาดแรงงาน และตรงกับมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตสามารถออกไปประกอบวิชาชีพด้วยความ

ม่ันใจ

ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ี หลักสูตรได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากนักศึกษาโดย

การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร ด้านจุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และ

ประโยชน์ที่นักศึกษาคาดว่าจะได้รับจากการศึกษาตามหลักสูตร แล้วนําผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นส่วน

หนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากน้ี หลักสูตรยังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและ

กรรมการสภาวิชาการท่ีได้ให้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ทั้งน้ี ได้ปรับปรุง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรโดยเพิ่มเติมรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะเฉพาะ

ด้าน รายวิชาชีพครู รายวิชาที่จําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให้มีความ

เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา ปรับหน่วยกิตและคาบเรียนให้เป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการประจําหลักสูตร ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุ

ศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดทําหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช

คณะ : ครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป

1. รหัสและช่ือหลักสูตร

รหัส : 25501491105849

ช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป)ี

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Art Education

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

ชื่อย่อ : ค.บ. (ศิลปศึกษา)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Art Education)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Art Education)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาท่ีใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

5.4 การรับเข้าศึกษา

รบันกัศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาตท่ีิมีความสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ไม่มี

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรส่ีปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ปรับปรุงจากหลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปศึกษา (หลักสูตรห้าป)ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่

1/2562 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันท่ี 8

กุมภาพันธ์ 2562

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2562

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) (พ.ศ. 2562) ในปีการศึกษา 2564

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

8.1 ครูสอนวิชาศิลปศึกษาในทุกสังกัด

8.2 นักวิชาการทางด้านศิลปศึกษา

8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

8.4 พนักงานด้านศิลปะในบริษัทของต่างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน

8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

8.6 ธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะ
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9. ช่ือ ตําแหนง่วิชาการ คุณวฒิุ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา
การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปี พ.ศ.

3 8099 0054x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ ศศ.ด.

ศ.ม.

ศ.บ.

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ออกแบบนิเทศศิลป์

ออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2555

2546

2539

3 3110 0062x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์ ศป.ม.

ศ.บ.

ทัศนศิลป์

(วิชาเอกจิตรกรรม)

จิตรกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบัง

สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์

2553

2545

3 8001 0052x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสมชาย สหวิศิษฏ์ ค.อ.ม.

กศ.บ.

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ศิลปศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

2542

2534

3 8099 0019x xx x อาจารย์ นางเจษฎา สุขสิกาญจน์ กศ.ม.

ศศ.บ.

ศิลปศึกษา

ออกแบบทัศนศิลป์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

2552

2539

5 9098 9900x xx x อาจารย์ นางตวงรัก รัตนพันธุ์ ศศ.ม.

ศศ.บ.

การสื่อสารพัฒนาการ

ศิลปกรรม

(ออกแบบนิเทศศิลป์)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สถาบันราชภัฏ

นครศรีธรรมราช

2555

2546
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น

ประเทศหนึ่งท่ีเป็นสมาชิกของอาเซียนซ่ึงเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและ

เป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ท้ังนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้ภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความม่ันคง

มั่งค่ังและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ

การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม

(2) ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่ม

กลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเร่ิมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่

ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการ

รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาด

การเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนา

ความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการ

ยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยตอ้งพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศกึษาที่ดี มีการตั้งเปา้หมายที่จะพัฒนาแนวคิด

กิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพื่อ

ป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการ

ขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการหลอมรวมความ

หลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและ

แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบซีมีโออาเซียนและ

ยเูนสโกจะทําใหบุ้คคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ดํารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีได้เพ่ือให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
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ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผน

ปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือ

ด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม

สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสําคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคม

นี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมท่ีเอื้ออาทร (2)

แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) ส่งเสริมความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม

และการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับราก

หญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซ่ึงเป็นรากฐานท่ีจะนําไปสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผูม้ีหน้าที่เก่ียวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถ

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และ มีคุณธรรมเข้า

สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การ

ประเมนิเชิงประจักษ์ทีอิ่งขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจดัการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา

และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน

หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ท่ีเน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครซูึ่ง

เปน็วิชาชีพช้ันสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครู

เก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี

คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการ

เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังน้ันหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการ

พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสาร ท้ังทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาท้องถ่ิน สถานการณ์

ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

12.2.2 ผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรกัและผูกพันตอ่ท้องถ่ิน

อีกทั้ งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องใหมี้จํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

 หมวดวิชาเฉพาะ

 หมวดวิชาเลือกเสรี

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน

รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้

13.3 การบริหารจัดการ
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13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู้ ส อนและ นักศึ กษ า ในก า ร พิ จ า รณาข้ อ กํ าหนดราย วิ ช าก า ร จั ดก า ร เ รี ยนการสอนและ

การประเมินผลการดําเนินการ

13.3.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ

ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

ศิลปะเชี่ยวชาญ วิชาการเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน

1.2 ความสําคัญ

ศิลปะมิได้มีเพียงความสวยงามและสร้างสุนทรียภาพทางสายตา อารมณ์และความรู้สึกเท่านั้น แต่

ศิลปะยังสามารถพัฒนาสมอง จากการที่ต้องฝึกฝนการวางแผนการทํางานเป็นข้ันตอน ความละเอียด

รอบคอบ ประณีตบรรจง และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ศิลปะยังสามารถพัฒนาร่างกาย ด้วยการ

ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กในการเคลื่อนไหวระหว่างการสร้างสรรค์งาน และพัฒนา

ความสัมพันธ์ของประสาทตากับมือให้เกิดความคล่องแคล่ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานต่าง ๆ และ

ศิลปะยังสามารถพัฒนาอารมณ์ สร้างความมั่นคงทางจิตใจ ให้สงบ นิ่ง มีสมาธิ มีสติ จดจ่อกับการทํางาน

มีความเพียรพยายามในการทํางานให้สําเร็จ อีกท้ังศิลปะยังช่วยพัฒนาสังคม ให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ

สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี รู้จักช่ืนชมในผลงานของผู้อื่น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์

ก่อให้เกิดไมตรี ความรักและความสามัคคี รวมถึงศิลปะยังช่วยพัฒนาปัญญา ทําใหผู้้สร้างสรรค์งานศิลปะ
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มีความสามารถทางด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้กลายเป็นแนวความคิด

ในการสร้างสรรค์งาน จะเห็นได้ว่าศิลปะมีความสําคัญและช่วยพัฒนาคนได้ในหลายด้าน ดังนั้น สาขาวิชา

ศิลปศึกษาจึงถือว่ามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคน ซ่ึงได้แก่ เยาวชนของชาติ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน นําไปสู่การสร้างความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป

ได้ในอนาคต

1.3 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

1.3.1 เป็นผู้ท่ีมีค่านิยมร่วม ที่ตระหนักและยึดการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง มีเอกลักษณ์ของการเป็นครูศิลปะผู้ประกอบวิชาชีพข้ันสูง และมีจิตบริการต่อวิชาชีพครูศิลปะ

และชุมชน

1.3.2 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณและปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ของครู

ศิลปะ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง และสามารถนําวิชาชีพทางศิลปะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ใน

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

1.3.3 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในเน้ือหาสาระด้านวิชาชีพครูศิลปศึกษา รอบรู้ในหลักการ

แนวคิด และทฤษฎีของเนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา มีความเข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลก รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ

สังคม และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นบนพ้ืนฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ตามมาตรฐาน

1.3.4 เป็นผู้ที่มีปัญญา รู้จักคิด ค้นคว้า วิเคราะห์หาข้อเท็จจริงจากส่ือสารสนเทศที่หลากหลาย

ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล สามารถสร้างและประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการ

สอนศิลปศึกษาในการทําวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างสัมมาชีพ

ความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างสร้างสรรค์

1.3.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา ถ่ายทอดความรู้ ออกแบบและจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถใช้ศิลปะบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
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1.3.6 เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีใส่ใจสังคม และดําเนินชีวิตอย่างมีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึก

สากล มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพกฎ กติกาและกฏหมาย

ของสังคม รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง มีภาวะผู้นํา รู้คุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี

มาตรฐานไม่ตํ่ากว่าท่ี สกอ.

และคุรุสภา กําหนด

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จากแผนพัฒนาการศึกษา

แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ของบุคลากรทางการศึกษา

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ําเสมอ

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ศิลปศึกษา ให้สอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เศรษฐกิจ การเมืองและ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

สังคม และวิชาการอย่าง

สม่ําเสมอ

1. รายงานความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี

สอดคล้องกับความเปล่ียน

แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ

การเมืองและความก้าว

หน้าทางวิชาการซึ่ง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

ท้ังภายในและภายนอก

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

3. แผนพัฒนาบุคลากร

ด้านการเรียนการสอน และ

บริการวิชาการให้มีความรู้

สมรรถนะและเจตคติท่ี

ทันสมัย และเหมาะสมตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณ

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน

การเรียนการสอนให้ทํางาน

บริการแก่องค์กรภายนอก

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ของบุคลากรด้านการเรียน

การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด

1. ปริมาณงานบริการ

วิชาการต่อบุคลากร

ด้านการเรียนการสอน

ในหลักสูตร

2. ความพึงพอใจของผู้เรียน

ต่อประสิทธิภาพการจัด
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ของวิชาชีพ การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน

การเรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ
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และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นๆ กําหนดให้เรียน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

อาจมีการจัดการศึกษาฤดูร้อน ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซ่ึงระยะเวลาและ

จํานวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียน

ในภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดําเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.2.2 ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และ

กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

2.3.1 การปรบัตัวในการเรยีนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นระบบเน้นการเรยีนรู้และควบคุมตนเอง

2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
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2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล

ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับ

นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะกําหนด นักศึกษา

ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพ้ืนฐาน

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาช้ันปี

/

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ

ชั้นปีท่ี 1 30 30 30 30 30

ชั้นปีท่ี 2 - 30 30 30 30

ชั้นปีท่ี 3 - - 30 30 30

ชั้นปีท่ี 4 - - - 30 30

รวม 30 60 90 120 120

คาดว่าจะสําเร็จ

การศึกษา
- - - 30 30
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2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)

รายละเอียดรายรับ แหล่งเงิน

ประมาณรายรับ

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม

1. เงินรายได้ - 780,000 780,000 780,000 520,200 2,860,200

1.1 ค่าธรรมเนียม

การศึกษา
เงินรายได้

780,000 780,000 780,000 520,200 2,860,200

2. งบประมาณแผ่นดิน - 655,800 764,700 969,900 293,000 2,683,400

2.1 เงินเดือน

(ข้าราชการ)
งบแผนดิน

132,400 98,400 250,600 185,100 666,500

2.2 เงินอุดหนุน

(พนักงานมหาวิทยาลัย)
งบแผ่นดิน

475,400 618,300 671,300 59,900 1,824,900

2.3 ค่าวัสดุการศึกษา งบแผ่นดิน 48,000 48,000 48,000 48,000 192,000

รวมท้ังสิ้น - 1,435,800 1,544,700 1,749,900 813,200 5,543,600
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)

หมวดเงิน ปีงบประมาณ

% 2562 2563 2564 2565 รวม

ก.งบบุคลากร 23.57 324,700 207,700 293,600 253,800 1,079,800

1.เงินเดือน 14.55 132,400 98,400 250,600 185,100 666,500

2. ค่าจ้างช่ัวคราว 9.02 192,300 109,300 43,000 68,700 413,300

ข.งบดําเนินงาน 36.60 405,300 488,300 554,600 228,900 1,677,100

1.ค่าตอบแทน ใช้สอยและ

วัสดุ

28.75 315,300 398,300 464,600 138,900 1,317,100

2.ค่าสาธารณูปโภค 7.86 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000

ค.งบลงทุน - - - - - -

1.ค่าครุภัณฑ์ - - - - - -

2.ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -

ง.เงินอุดหนุน 39.83 475,400 618,300 671,300 59,900 1,824,900

1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

39.83 475,400 618,300 671,300 59,900 1,824,900

รวมท้ังสิ้น 100.0 1,205,400 1,314,300 1,519,500 542,600 4,581,800

งบประมาณตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษาต่อ 1 คน งบประมาณ 83,800 บาท

และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีปีการศึกษา 19,100 บาท
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2.7 ระบบการศึกษา

 แบบชั้นเรียน

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

 แบบใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต

แต่ละหมวดวิชา ดังนี้

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 12 หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

(4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

(5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู 40 หน่วยกิต

1. สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต

2. ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

1. วิชาเอกเดี่ยว 40 หน่วยกิต

2. วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่ซ้ํา

กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

การกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใช้ระบบตัวเลข

7 หลัก โดยมีแนวทางกําหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคือ ใช้ระบบ ISCED

(International Standard Classification of Education) ดังนี้
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AAABCDD

DD ลําดับก่อนหลัง

C ลักษณะเนื้อหาวิชา

B ระดับการศึกษา/ ระดับความยากง่าย / ชั้นปีท่ีควรเรียน

AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา

AAA : เลขรหัสประจําหมวดหมู่วิชา

B : กําหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษา ที่ควรเรียนไว้

ดังนี้

1) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1

2) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2

3) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3

4) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4

5) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 5

6) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

7) ระดับปริญญาโท

8) ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

9) ระดับปริญญาเอก

C : ลักษณะเนื้อหาวิชา ตามกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น

1) ปรัชญาละวัฒนธรรมทางศิลปะ (201-1--)

2) ประวัติศาสตร์ศิลป์ (201-2--)

3) หลักการ ทฤษฎีทางศิลปะและวิจารณ์ศิลปะ (201-3--)

4) จิตรกรรม (202-1--)

5) ภาพพิมพ์ (202-2--)
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6) ประติมากรรม (202-3--)

7) ออกแบบกราฟิก (203-2--)

8) ออกแบบภาพถ่าย (203-4--)

9) กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (201-8--)

10) โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์

โครงการศึกษาเอกเทศการสัมมนา และการวิจัย (201-9--)

รายละเอียดรายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กําหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากจํานวน 5 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต

9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

Thai Proficiency for Communication

หมายเหตุ นักศึกษาแรกเข้าในคณะครุศาสตร์ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ และความสามารถทางภาษาไทยตามเกณฑ์ข้ันต่ําท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือตามเงื่อนไขท่ี

มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด

1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ จํานวน 12

หน่วยกิต

1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จํานวน 12 หน่วยกิต

9000134 ภาษาอังกฤษสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

English for Daily Life

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

English for Communication

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

English for Application

9000137 ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

English for Working Skills
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หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอื่นท่ีมีผลคะแนนการ

ทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ํากว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาอ่ืนได้ 1 กลุ่ม

ในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังนี้

1.2.2 กลุ่มภาษาจีน จํานวน 12 หน่วยกิต

9000138 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Chinese for Daily Life

9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

Chinese for Communication

9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Chinese for Application

9000141 ภาษาจีนสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Chinese for Working Skills

1.2.3 กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น จํานวน 12 หน่วยกิต

9000142 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Japanese for Daily Life

9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

Japanese for Communication

9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Japanese for Application

9000145 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Japanese for Working Skills

1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี จํานวน 12 หน่วยกิต

9000146 ภาษาเกาหลีสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Korean for Daily Life

9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)

Korean for Communication
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9000148 ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Korean for Application

9000149 ภาษาเกาหลีสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Korean for Working Skills

1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย จํานวน 12 หน่วยกิต

9000150 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Bahasa Indonesia for Daily Life

9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

Bahasa Indonesia for Communication

9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Bahasa Indonesia for Application

9000153 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Bahasa Indonesia for Working Skills

1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย จํานวน 12 หน่วยกิต

9000154 ภาษามาเลเซียสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Bahasa Malaysia for Daily Life

9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

Bahasa Malaysia for Communication

9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Bahasa Malaysia for Application

9000157 ภาษามาเลเซียสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Bahasa Malaysia for Working Skills

1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า จํานวน 12 หน่วยกิต

9000158 ภาษาพม่าสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Burmese for Daily Life

9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

Burmese for Communication
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9000160 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Burmese for Application

9000161 ภาษาพม่าสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Burmese for Working Skills

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)

Aesthetic Appreciation

9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)

Human Behavior and Self Development

9000206 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)

Meaning of Life

9000207 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)

Information for Study Skills

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

1.4.1 รายวิชาบังคับ

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5)

Nakhon Si Thammarat Studies

1.4.2 รายวิชาเลือก

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)

Life and Sufficiency Economy

9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)

ASEAN Studies

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5)

Civics and Social Responsibility

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)

Dynamics of Global Society

9000309 การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
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Management for Life

หมายเหตุ บังคับเรียน รายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) เฉพาะ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จากรายวิชาต่อไปนี้

9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5)

Plants for Life

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)

Information Technology for Life

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)

Thinking and Decision Making

9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5)

Development of Quality of Life and Environment

9000409 การเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Agriculture for Daily Life

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5)

Health Management

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 40 หน่วยกิต

2.1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 3(2-2-5)

Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics and Disposition

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)

Education Policy and Quality Management

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

Curriculum Development
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1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Learning Management Methodology

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Innovation and Information Technology for Education

and Learning

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Learning Measurement and Evaluation

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Research for Learning Development

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)

Psychology for Teachers

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)

Thai Language for Communication for Teachers

2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต

2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน 2 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ)

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(45)

Professional Practicum I

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1(45)

Professional Practicum II

2.1.2.2 ปฏิบัติการสอน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-อ)

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270)

Internship I

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270)

Internship II
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2.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว 40 หน่วยกิต

2011304 ทัศนศิลปศึกษา

Visual Arts Education

3(2-2-5)

2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์

Art History

3(2-2-5)

2012304 สุนทรียศาสตร์และศิลปะวิจารณ์

Aesthetics and Art Criticism

3(2-2-5)

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1

Visual Arts Practice 1

3(2-2-5)

2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา

Organizing Art Education Seminars

1(0-3-2)

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์

Art Education Thesis

3(2-2-5)

2021137 องค์ประกอบศิลป์

Composition

3(2-2-5)

2022119 ศิลปะไทย

Thai Art

3(2-2-5)

2021138 วาดเส้น 1

Drawing 1

3(2-2-5)

2022115 จิตรกรรม

Painting

3(2-2-5)

2022314 ประติมากรรม

Sculpture

3(2-2-5)

2022315 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5)
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Print Making

2031215 หลักการออกแบบ

Principle of Design

3(2-2-5)

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1

Learning Management of Visual Arts 1

3(2-2-5)

2.2.2 วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก

บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

2012305 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้

Integration of Art Education and learning

Subject

3(2-2-5)

2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2

Visual Arts Practice 2

3(2-2-5)

2013111 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม

Wisdom in Fine Arts

3(2-2-5)

2013117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนศิลปศึกษา

English For Art Education

3(2-2-5)

2021139 วาดเส้น 2

Drawing 2

3(2-2-5)

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย

Multimedia Art

3(2-2-5)

2033219 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2

Visual Arts Practice 2

3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่ซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาด้วย

ตนเอง

ศึกษาท่ัวไป

คณิตศาสตร์-

วิทยาศาสตร์
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต (5) 3 2 2 5

มนุษยศาสตร์ .............. นักศึกษาเลือก 3

เฉพาะด้าน

สาระวิชาชีพครู

1001103
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 2 2 5

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้

3 2 2 5

วิชาเอกเด่ียว

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3 2 2 5

2021137 องค์ประกอบศิลป์ 3 2 2 5

2021138 วาดเส้น 1 3 2 2 5
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รวม 21 15 12 36

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 63

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาด้วย

ตนเอง

ศึกษาท่ัวไป สังคมศาสตร์ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา (4) 3 2 2 5

เฉพาะด้าน

สาระวิชาชีพครู

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู 3 2 2 5

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

สําหรับครู
2 2 2 5

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5

วิชาเอกเด่ียว
2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3 2 2 5

2031215 หลักการออกแบบ 3 2 2 5

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะฯ

.............. นักศึกษาเลือก (1)
3

รวม 20 14 14 35

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 63

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาด้วย

ตนเอง

ศึกษาท่ัวไป

ภาษาและการ

ส่ือสาร

9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(ไม่นับหน่วยกิต)
3 2 2 5

9000135
ภาษาอังกฤษสําหรับ

ชีวิตประจําวัน
3 2 2 5

เฉพาะด้าน

สาระวิชาชีพครู 1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 2 2 5

วิชาเอกเด่ียว

2022115 จิตรกรรม 3 2 2 5

2022314 ประติมากรรม 3 2 2 5

2022315 ภาพพิมพ์ 3 2 2 5

2012304 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ 3 2 2 5
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รวม 18 14 14 35

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 63

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาด้วย

ตนเอง

ศึกษาท่ัวไป

ภาษาและการ

ส่ือสาร
9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 3 0 6

คณิตศาสตร์-

วิทยาศาสตร์
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ (5) 3 2 2 5

เฉพาะด้าน

สาระวิชาชพีครู
1002101

นโยบายและการบริหารคุณภาพ

การศึกษา
3 2 2 5

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5

ประสบการณ์วิชาชีพ 1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1 45

วิชาเอกเด่ียว
2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3 2 2 5

2022119 ศิลปะไทย 3 2 2 5

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะฯ

2013117 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน

ศิลปศึกษา
3 2 2 5

รวม 22 15 57 36

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 63
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ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาด้วย

ตนเอง

ศึกษาท่ัวไป

ภาษาและการ

ส่ือสาร
9000136

ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้

(2)
3 2 2 5

มนุษยศาสตร์ 9000208 สุนทรียภาพของชีวิต (3) 3 3 0 6

เฉพาะด้าน

สาระวิชาชีพครู 1043415 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 3 2 2 5

วิชาเอกเด่ียว
2033217 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1 3 2 2 5

2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 1 0 3 2

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะฯ

.............. นักศึกษาเลือก (3) 3

.............. นักศึกษาเลือก (4) 3

วิชาเลือก

เสรี
……………

วิชาเลือกเสรี
3

รวม 22 15 15 38

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 63

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาด้วย

ตนเอง

ศึกษาท่ัวไป

ภาษาและการ

ส่ือสาร
9000137

ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการ

ทํางาน (2)
3 2 2 5

สังคมศาสตร์ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง (4) 3 2 2 5

เฉพาะด้าน

ประสบการณ์วิชาชีพ 1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1 45

วิชาเอกเด่ียว 2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 3 2 2 5

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะฯ

.............. นักศึกษาเลือก (5) 3

.............. นักศึกษาเลือก (6) 3

.............. นักศึกษาเลือก (7) 3

วิชาเลือก

เสรี
……………

วิชาเลือกเสรี
3

รวม 22 14 59 35

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 63
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาด้วย

ตนเอง

เฉพาะด้าน ประสบการณ์วิชาชีพ 1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 270

รวม 6 270

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 290

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ศึกษาด้วย

ตนเอง

เฉพาะด้าน ประสบการณ์วิชาชีพ 1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 270

รวม 6 270

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 290
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ข
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา
การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปี พ.ศ.

3 8099 0054x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์ ศศ.ด.

ศ.ม.

ศ.บ.

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ออกแบบนิเทศศิลป์

ออกแบบนิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2555

2546

2539

3 3110 0062x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์ ศป.ม.

ศ.บ.

ทัศนศิลป์

(วิชาเอกจิตรกรรม)

จิตรกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบัง

สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์

2553

2545

3 8001 0052x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสมชาย สหวิศิษฏ์ ค.อ.ม.

กศ.บ.

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ศิลปศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

2542

2534

3 8099 0019x xx x อาจารย์ นางเจษฎา สุขสิกาญจน์ กศ.ม.

ศศ.บ

ศิลปศึกษา

ออกแบบทัศนศิลป์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

2552

2539

5 9098 9900x xx x อาจารย์ นางตวงรัก รัตนพันธุ์ ศศ.ม

ศศ.บ

การสื่อสารพัฒนาการ

ศิลปกรรม

(ออกแบบนิเทศศิลป์)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สถาบันราชภัฏ

นครศรีธรรมราช

2555

2546
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

3.2.2.1 คุณสมบัติผู้สอน

คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยัง

จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง

คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมสาระ

เนื้อหาสําคัญ ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีกําหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ

2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีท่ีผู้สอนมี

ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และ

3) ผู้สอนท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน

หรือเก่ียวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหน่ึง เช่น เอกสารประกอบการสอน ตํารา

หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ

4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย

1 ปี กรณีท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี

ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี

การศึกษา ท้ังนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้น

เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4

บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ

ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจําเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอ
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3.2.2.2 ช่ือ-สกุลผู้สอน

เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง

ทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปีพ.ศ.

3 8001 00083 XX X อาจารย์ นายเศณวี ฤกษ์มงคล ศษ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2549

1 8008 00073 XX X อาจารย์ นายอนุวัฒน์ จันทสะ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553

ค.บ. เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2550

3 8605 00158 XX X อาจารย์ นายวัยวุฒิ อินทวงค์ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536

3 8008 00731 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นางสาวอภิณห์พร สถิตยภ์าคีกุล Grad.Dip Teaching English as a Foreign

Language

University of Sydney, Australia 2538

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535

ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524

ค.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522

3 8001 00724 XX X อาจารย์ นางสาวอารี สาริปา Ed.D. Curriculum and Instruction University of Science Malaysia,

Malaysia

2548

ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2535
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เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง

ทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปีพ.ศ.

3 8001 00724 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นางสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ค.ม. นิเทศการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531

ค.บ. ภาษาไทย - สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524

3 8409 00103 XX X อาจารย์ นางจิราภรณ์ เหมพันธ์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549

กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษณิ 2547

3 8098 00013 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นางจุติพร อัศวโสวรรณ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534

ค.บ. ชีววิทยา วทิยาลัยครูเทพสตรี 2527

3 8001 00779 XX X อาจารย์ นางสาวจันจิรา นาวารัตน์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542

วท.บ. พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2536

3 8099 00251 xx x อาจารย์ นางสาวณัฏฐ์พัชร์ ตันตระกูล กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2545

ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2540
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3 0114 01910 XX X อาจารย์ นางสาวรพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539

วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526

1 8007 00006 XX X อาจารย์ นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2556

ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550

เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง

ทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปีพ.ศ.

4 8001 00004 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539

ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534

3 8009 00678 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539

ค.บ. การประถมศึกษา วทิยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534

3 8008 00731 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นางสาวมลิวัลย์ สมศักดิ์ กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2540

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2532

ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526

3 8011 00141 XX X อาจารย์ นางกุสุมา ใจสบาย ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2557

ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
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ค.บ. การประถมศึกษา วทิยาลัยครูสรุาษฎร์ธานี 2534

3 8006 00533 XX X อาจารย์ นางเบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540

ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2536

3 9499 00243 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นางเกศริน มนูญผล กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2544

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2526

กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2524

เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง

ทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปีพ.ศ.

3 9399 00011 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นางสาวชิราพร หนูฤทธิ์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561

M.Ed. Education policy &

Management

University of Melbourne, Australia.

Australia

2542

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533

ศศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531

3 8006 00535 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551

กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2546
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ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544

ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534

3 3201 00790 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2535

3 8005 00026 XX X อาจารย์ นายปรีชา สามัคคี กศ.ด. การบริหารและการพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552

ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530

ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525

เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง

ทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปีพ.ศ.

3 8008 00357 XX X รอง

ศาสตราจารย์

นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ค.ด. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537

ร.ป.บ. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534
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3 8001 00366 XX X รอง

ศาสตราจารย์

นายปัญญา เลิศไกร ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2552

ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526

ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2518

3 8001 00364 XX X อาจารย์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553

ค.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546

ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏพระนคร 2540

3 8001 01852 XX X อาจารย์ นายอรุณ จุติผล ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2554

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551

ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2552

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2530

เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง

ทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปีพ.ศ.

3 9098 00596 XX X อาจารย์ นายอภิชาติ วัชรพันธุ์ ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2555

ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2545

กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2525
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ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2526

3 1020 02371 XX X อาจารย์ นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546

ค.บ. นาฎศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524

1 8099 00079 XX X อาจารย์ นางสาวศึกษา เรืองคํา ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550

1 9399 00161 XX X อาจารย์ นางสาวกรีกมล หนูเก้ือ ศศ.ม. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561

ศศ.บ. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2558

1 8699 00080 XX X อาจารย์ นายนันทวัฒน์ เนตรเจริญ อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555

1 9399 00082 XX X อาจารย์ นางสาววรกร ธรรมภิบาลอุดม อม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551

3 8001 00362 XX X อาจารย์ นางสาวสุขุมาล จันทวี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2531

เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง

ทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปีพ.ศ.
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3 8181 0067 XX X อาจารย์ นางทิพวรรณ ทองขุนดํา ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2551

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยศิลปากร 2539

3 8003 00342 XX X อาจารย์ นายอนิรุธ ชุมสวัสด์ิ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529

3 8699 00008 XX X อาจารย์ นางสุจินต์ หนูแก้ว ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

มหาวทิยาลัยศิลปากร 2536

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527

3 8001 00939 XX X อาจารย์ นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 2548

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยศิลปากร 2541

เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง

ทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา

การสําเร็จการศึกษา

จากสถาบัน ปีพ.ศ.
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1 8099 00264 XX X อาจารย์ นายวีรศักดิ์ ทวีเมือง
ศศ.ม.

การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557

ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2556

3 8011 00442 XX X อาจารย์ นางสาวเย็นฤดี หนูเพชร ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2543
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยกําหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาใน

รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกันอย่าง

บูรณาการ และกําหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตามสมรรถนะ

และผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ 3) รายวิชา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การสังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัด

กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้

อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน

การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา

ในแต่ละข้ันของประสบการณ์ภาคสนาม กําหนดให้นักศึกษาทําคุรุนิพนธ์โดยการรวบรวม

วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอด

บทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ

สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กําหนดโดยเน้นงานท่ี

นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อม

ท่ีจะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ

ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน

การสอน และการวิจัยในชั้นเรียน

4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการช้ันเรียน วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้

ท่ีอบอุ่น ม่ันคง ปลอดภัย

4.1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสอน

การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ต้ังม่ันอยู่ใน

คุณธรรม และมีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม

4.2 ช่วงเวลา

4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน

4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่ละ

รายวิชาอย่างบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา

4.2.1.2 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2

4.2.1.3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3

4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

4.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4

4.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จํานวนช่ัวโมงและตารางสอน

ช้ันปีที่ 1

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2

ช้ันปีที่ 2

ภาคการศึกษาท่ี 1

ช้ันปีที่ 3

ภาคการศึกษาท่ี 1

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ครูแบบบูรณาการใน

รายวิชา

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนกําหนดภาระงาน

เชิงบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา

ซ่ึงกําหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้และฝึก

ปฏิบัติในสถานศึกษา

ช้ันปีที่ 2

ภาคการศึกษาท่ี 2

1022802 ฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ 1

1 หน่วยกิต 45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ช้ันปีที่ 3

ภาคการศึกษาท่ี 2

1023802 ฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพ 2

1 หน่วยกิต 45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ในชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

ช้ันปีที่ 4

ภาคการศึกษาท่ี 1

1024836 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1

6 หน่วยกิต 270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ภาคเรียนที่ 1

ช้ันปีที่ 4

ภาคการศึกษาท่ี 2

1024809 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 2

6 หน่วยกิต 270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

ภาคเรียนที่ 2
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4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้

4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์

ต่องานที่ได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ

คนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ

4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม

ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซ้ึง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ

4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอนสามารถวิเคราะห์

ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ

พัฒนาผู้เรียน

4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน

4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา

การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้

4.4.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา



42

4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อสารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ

การเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง

ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์

4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการ

ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม

4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.4.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม

4.4.4.2 ทํางานร่วมกับผู้อื่น ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดล้อม

4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ

ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์

4.4.4.4 มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จริยธรรม สามารถช้ีนําถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4.4.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข สําหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

4.4.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ

หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ท่ีเหมาะสม

4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนรู้ การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล

และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้

4.4.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
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สอน ส่ือ และเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ

เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม

กับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี

4.4.6.2 มีความสามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข

และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ี

มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี

ข้อจํากัดทางกาย

4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ จาก

ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น

โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน

สําคัญท่ีสุด

4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน

และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออํานวยความสะดวก

และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม

ศักยภาพ

4.4.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ

การเรียนรู้ทักษะการรู้เร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง

4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู

สมรรถนะหลักที่ 1 นําความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา

ให้คําปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะรองที่ 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา
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สมรรถนะรองท่ี 1.6 ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู

สมรรถนะรองท่ี 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งม่ัน

สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง

สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรียนแต่ละบุคคล

สมรรถนะรองที่ 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ

สร้างนวัตกรรม

สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้

สมรรถนะรองท่ี 3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้

คิดและมีความเป็นนวัตกร

สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ

สมรรถนะรองท่ี 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข

ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

สมรรถนะรองที่ 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้คุณ

ลักษะที่พึงประสงค์

สมรรถนะรองท่ี 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน

สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

สมรรถนะรองท่ี 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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สมรรถนะรองท่ี 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)

กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ

บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น

ครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ
ช้ันปี

1 2 3 4

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ัน

และรักในอาชีพครู
   

2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การ

บําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
   

3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

และความเป็นไทย


4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา


5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค

และเพศศึกษา


7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึง

การเลือกตั้ง


กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ
ช้ันปี

1 2 3 4

8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏ

ศิลป์


9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
10. กิจกรรมทางวิชาการ   
11. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต    

รวม 5 7 6 4
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6. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

6.1 คําอธิบายโดยย่อ

กําหนดให้ทํางานวิจัย มีองค์ประกอบของการวิจัยครบถ้วน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเป็น

งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรืองาน

ออกแบบ มีรายงานและผลงานจากการวิจัย นําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีกําหนด

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถศึกษาต่อและทํา

วิจัยในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนได้

6.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู)

6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทําวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาผู้เรียน

6.3 ช่วงเวลา

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2

6.4 จํานวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต

6.5 การเตรียมการ

มีการเรียนวิชาการวิจัยในรายวิชาศิลปนิพนธ์ ซ่ึงมีการจัดทําโครงการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3

มีการกําหนดชั่วโมงในการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง

เว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา และมีการนําผลงานสร้างสรรค์

ศิลปะท่ีได้จากการวิจัยมาจัดแสดงเผยแพรต่่อสาธารณชนในรปูแบบนิทรรศการศิลปะ

6.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน หรือวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดย

อาจารย์ท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอ

โปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ในขั้นต้น

โดยเฉพาะการทํางานหลกัของโปรแกรมและการจัดสอบ การนําเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ํากว่า 3 คน



47



48

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. ความสามารถด้านการสอน นักศึกษามีความสามารถทางการสอนโดยได้รับความรู้และ

ประสบการณ์จากการเรียนรายวิชาปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1- 4 มีการเรียนรายวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะ

มัลติมี เดีย รายวิชาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

รายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร รายวิชาจิตวิทยา

สําหรับครู รายวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู รายวิชา

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชาวิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 2

2. ความสามารถด้านวิชาการ นักศึกษามีความสามารถทางด้านวิชาการโดยได้รับความรู้

และประสบการณ์ด้ านวิชาการการวิจัย การวัดและ

ประเมินผล จากการเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร มี

ความรู้ความเข้าใจด้าน ศิลปะปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปวิจารณ์ และสุนทรียศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมและ

โครงการที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางวิชาการและการสร้างสรรค์

ศิลปะให้แก่นักศึกษา

3. ด้านคุณธรรม นักศึกษาได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมจาก

การเรียนรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู และได้มีการสอดแทรกด้านคุณธรรม

จริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา

4. ด้านบุคลิกภาพ มีการปลูกฝังด้านการพัฒนาบุคลิกภาพโดยเน้นให้นักศึกษามี

การแต่งกายท่ีถูกต้องตามกาลเทศะของการเรียนในแต่ละ

รายวิชา ฝึกการพูดโดยการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน รู้จัก

การเป็นผู้นํา การทํางานเป็นกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมของ

สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย การมีจิตสาธารณะต่อ

สังคมส่วนรวม ผ่านกิจกรรมการออกค่ายศิลปะ หรือกิจกรรม

ด้านจิตอาสาอื่น ๆ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

มีโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะพิเศษ

1. โครงการอบรมปฏิบัติการด้านศิลปะ

2. โครงการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ

3. โครงงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

4. โครงการบูรณาการด้สนศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

1.2 สมรรถนะของนักศึกษา

สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ชั้นปีท่ี 1

รู้และเข้าใจในทฤษฎีศิลปะข้ันพื้นฐาน มี

ทักษะทางศิลปะ และสามารถถ่ายทอด

ให้ กับผู้ เ รี ยนรายบุคคล ห รือกลุ่ ม (Art

tutor)

มีรายวิชาปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา 1 และมี

วิชาเอกอยู่ในแผนการเรียนช้ันปีที่ 1 คือ รายวิชาวาด

เส้น 1 รายวิชาวาดเส้น 2 รายวิชาองค์ประกอบศิลป์

รายวิชาหลักการออกแบบ รายวิชาประวัติศาสาตร์ศิลป์

และรายวิชาทัศนศิลปศึกษา นอกจากน้ันยังจัดให้มี

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางศิลปะต่าง ๆ ท่ี

สอดคล้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ชั้นปีท่ี 2

สามารถเป็นผู้ช่วยสอนศิลปะในโรงเรียน

(Art teacher assistant)

มีรายวิชาปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา 2 และมี

วิชาเอกอยู่ในแผนการเรียนชั้นปีที่ 2 คือ รายวิชา

จิ ต ร ก ร ร ม ร า ย วิ ช า ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ร า ย วิ ช า

สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ รายวิชาภาพพิมพ์

รายวิชาศิลปะไทย รายวิชาการบูรณาการศิลปศึกษากับ

การเรียนรู้ และจัดให้มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางศิลปะต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการเรียนการ

สอนและสมรรถนะตามเป้าหมายของหลักสูตร

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ชั้นปีท่ี 3

มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

มีรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 และมี

วิชาเอกอยู่ในแผนการเรียนชั้นปีท่ี 3 คือ รายวิชาการ

จัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1 รายวิชาภูมิปัญญาในงาน
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สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา

ทางศิลปะ และเป็นผู้สอนร่วมในโรงเรียน

และผู้ ช่วยศิลปิน (Co-Art Teacher, Co-

Artist)

ศิลปกรรม รายวิชาการปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 รายวิชา

การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2 รายวิชาศิลปะ

มัลติมีเดีย รายวิชาการปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 และจัด

ให้มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางศิลปะต่าง

ๆ ท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนและสมรรถนะตาม

เป้าหมายของหลักสูตร

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ชั้นปีท่ี 4

สามารถจัดการเรียนรู้ทางศิลปะ โดยบูรณา

การการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือการ

วิจัยและเป็นครูผู้สอนศิลปะโรงเรียน (Art

Teacher)

มีการฝึกปฏิบัติการสอน 1 ภาคการศึกษาในรายวิชา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 และมีรายวิชาเอกอยู่

ในแผนการเรียนช้ันปีที่ 4 คือ รายวิชาการจัดสัมมนา

ทางศิลปศึกษา รายวิชาศิลปศึกษานิพนธ์ และจัดให้มี

โครงการแสดงนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซ่ือสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการทํางาน

2) มีความเข้าใจความจริงของชวีิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนษุย์ และ

ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ

3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ท้องถิ่นและ ประชาคมนานาชาติ

2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้นักศึกษาร่วมอภิปราย

แนวทางปฏิบัติท่ีดีเหมาะสม

2) ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณีตัวอย่างที่ชื่น

ชอบ แล้วนําเสนอผลการศึกษา

3) กําหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

1) ประเมินพฤตกิรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกชัน้เรียน

2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน การทํางานและการส่งงาน

3) ตรวจผลงาน ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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2.1.2 ด้านความรู้

2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้

2) มีความเข้าใจในการดํารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ

ปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน

3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

1) ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

2) ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุป และนําเสนอ

3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง

2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ

2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย การนําเสนอผลการศึกษา

ค้นคว้า

3) ตรวจผลงาน แบบฝึกหัด

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา

2.1.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา

1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหลง่เรยีนรู้ต่างๆ

2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ

เสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์

3) สามารถประยุกต์ ใ ช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน

สร้างสรรค์สังคม และส่ิงแวดล้อม

2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) มอบหมายงานท้ังบุคคลและกลุ่มแล้วนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

2) วิเคราะห์กรณีศึกษา และสะท้อนความคิด การวิเคราะห์ผลงานต่าง ๆ

3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม สํารวจ สัมภาษณ์

จัดทํารายงาน และนําเสนอ

4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อม

2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การนําเสนอผลงาน

2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า
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3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง

4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิ

ภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม

อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าท่ีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) มอบหมายงานท้ังงานบุคคลและกลุ่ม

2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ

2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ

1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นที่กําหนด

2) สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

การยอมปรับเปล่ียนความคิดเห็นของตนเอง เม่ือมีความคิดเห็นที่ดีกว่า

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) สามารถติดต่อสื่อสาร ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ

การนําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น การรวบรวม

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพื้นฐานในการ

แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน

2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ

2) การมอบหมายงาน ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศ

เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
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3) ฝกึรวบรวมข้อมูลในประเด็นท่ีเก่ียวข้องแล้วฝกึวิเคราะหส์รุปและรายงานผล

2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ

1) ประเมินพฤติกรรมในการส่ือสาร

2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใช้เทคโนโลยี

3) ตรวจผลงาน

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้

เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย

จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม

ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน

2.2.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซ้ึง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถ

วิเคราะห์ความรู้และเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ

นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา
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แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ

พัฒนาผู้เรียน

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารตามมาตรฐาน

5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการ

บูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้

6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา

ท่ียั่งยืนและนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน

2.2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ

การเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง

ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการ

ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม

2.2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม

2) ทํางานร่วมกับผู้อื่น ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดล้อม

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ

ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์

4) มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จริยธรรม สามารถช้ีนําถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์

2.2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สําหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
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2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ

หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ท่ีเหมาะสม

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนรู้ การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล

และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

2.2.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ

สอน ส่ือ และเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ

เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม

กับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี

2) มีความสามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข

และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ี

มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผุ้เรียนที่มี

ข้อจํากัดทางกาย

3) จัด กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เ รียนได้ เรียน รู้จาก

ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น

โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน

สําคัญท่ีสุด

4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน

และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออํานวยความสะดวก

และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม

ศักยภาพ

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ

เรียนรู้ทักษะการรู้เร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อ

การส่ือสารทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

นาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้การสร้างแรง

บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค

วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ

สาระวิชาและผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้าม

วัฒนธรรม และนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหา

สาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิท้ัง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา

(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม

(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา

(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์

(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ

(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ

(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)

(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน

(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

(15) การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง

(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส

(17) Team-based Learning

(18) Workplace-based Learning

(19) MOOC (Massive Open Online Course)

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้

แนวคิดการประเมิน ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท

รายวิชา มีเป้าหมายของการวัด และประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน

และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและ ประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือท่ีทําให้ผู้เรียนสามารถ
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เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ทําให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูล สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองท้ัง

ด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เก่ียวข้องในหลักสูตรมีข้อมูล สารสนเทศในการเตรียมความ

พร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ

(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทํางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม

สภาพจริงหรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครูฯลฯ

(2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง

(3) การประเมินกรณีศึกษา

(4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์

จิตวิญญาณความเป็นครูทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ

(5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี

(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน

รายงานการศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ

(7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

3.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

3.1.1.1 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซ่ือสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการทํางาน

3.1.1.2 มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ

ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ

3.1.1.3 มีความซาบซ้ึง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลป

วัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและ ประชาคมนานาชาติ

3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้

3.1.2.2 มีความเข้าใจในการดํารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม

การเมืองการปกครองท้ังใน ระดับท้องถ่ิน สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการ

พึ่งพาซ่ึงกันและกัน

3.1.2.3 สามารถใช้ภู มิปัญญาไทย ภู มิปัญญาท้องถิ่ น เ พ่ือพัฒนา

สภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมของชุมชนและสังคม
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3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ

3.1.3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป

และเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์

3.1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน

สร้างสรรค์สังคม และส่ิงแวดล้อม

3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

3.1.4.1 สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก

วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม

อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าท่ีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.5.1 สามารถติดต่อสื่อสาร ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้

รูปแบบการนําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

3.1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น การรวบรวม

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล

3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ

แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5. ทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

9000001 เสริมทักษะภาษาไทย 3(2-2-5)  O  O O O      O

9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  O O O   O     O

9000110 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 2/1  O  O O O      O

9000111 ภาษาไทยเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 3  O  O O O      O

9000134 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 2/2 O   O O  O O  O  O O

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 2/1 O   O O  O  O O  O O

9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยกุต์ใช้ 3(2-2-5) 3/1 O   O O O  O O  O  O O

9000137 ภาษาอังกฤษสําหรับทกัษะการ

ทํางาน

3(2-2-5) 3/2
O   O O     O O  O 

9000138 ภาษาจนีสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) O   O O  O O  O  O O

9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) O   O O  O  O O  O O

9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) O   O O O  O O  O  O O

9000141 ภาษาจนีสําหรับทักษะการ

ทํางาน

3(2-2-5)
O   O O     O O  O 

9000142 ภาษาญ่ีปุ่นสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) O   O O  O O  O  O O

9000143 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) O   O O  O  O O  O O

9000144 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) O   O O O  O O  O  O O
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5. ทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

9000145 ภาษาญ่ีปุ่นสําหรับทักษะการ

ทํางาน

3(2-2-5)
O   O O     O O  O 

9000146 ภาษาเกาหลีเพ่ือสําหรับ

ชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)
O   O O  O O  O  O O

9000147 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) O   O O  O  O O  O O

9000148 ภาษาเกาหลเีพ่ือการ

ประยุกต์ใช้

3(2-2-5)
O   O O O  O O  O  O O

9000149 ภาษาเกาหลสํีาหรับทักษะการ

ทํางาน

3(2-2-5)
O   O O     O O  O 

9000150 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับ

ชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)
O   O O  O O  O  O O

9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการ

ส่ือสาร

3(2-2-5)
O   O O  O  O O  O O

9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการ

ประยุกต์ใช้

3(2-2-5)
O   O O O  O O  O  O O

9000153 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับทักษะ

การทํางาน

3(2-2-5)
O   O O     O O  O 

9000154 ภาษามาเลเซียสําหรับ

ชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)
O   O O  O O  O  O O

9000155 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) O   O O  O  O O  O O

9000156 ภาษามาเลเซียเพ่ือการ 3(2-2-5) O   O O O  O O  O  O O
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5. ทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ประยุกต์ใช้

9000157 ภาษามาเลเซียสําหรบัทักษะ

การทํางาน

3(2-2-5)
O   O O     O O  O 

9000158 ภาษาพม่าสําหรับ

ชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)
O   O O  O O  O  O O

9000159 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) O   O O  O  O O  O O

9000160 ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) O   O O O  O O  O  O O

9000161 ภาษาพม่าสําหรับทักษะการ

ทํางาน

3(2-2-5)
O   O O     O O  O 

9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา

ตน

3(3-0-6)
  O   O   O     O 

9000206 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)      O   O  O  O O O

9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษา

ค้นคว้า

3(3-0-6) 3/1
 O O  O O   O O   O  O

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 1/1     O   O  O  O

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 3/2         O   O 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 1/2  O  O     O   O O  

9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)  O  O     O   O O  

9000307 พลเมืองกับความรับชอบต่อ

สังคม

3(2-2-5)
            

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)  O    O    O   
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5. ทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

9000309 การจัดการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)    O    O   O  

9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)  O      O       O

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 1/1  O O  O O         O

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)  O  O   O     O 

9000408 การพัฒนาคณุภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

3(2-2-5)
 O O  O         O O

9000409 การเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)  O  O  O  O O 

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2/2   O  O  O     O 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซ่ือสัตย์ต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน

3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้

เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและ

การตัดสินใจ

3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย

จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม

ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน

3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซ้ึง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ

3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถ

วิเคราะห์ความรู้และเน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึงสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ

นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ

พัฒนาผู้เรียน

3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน

3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูร

ณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
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3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา

ท่ียั่งยืนและนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน

3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

3.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล ส่ือ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ

การเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง

ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์

3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

รวมท้ังการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม

3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

3.2.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม

3.2.4.2 ทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นํ าและผู้ ตาม ท่ีดี มี

สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

3.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ

ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์

3.2.4.4 มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จริยธรรม สามารถช้ีนําถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์

3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3.2.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข สําหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3.2.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ

หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ท่ีเหมาะสม
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3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่ง

ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ

อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

3.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้

3.2.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจ

เลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการ

เรียนการสอน ส่ือ และเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน

การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง

เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี

3.2.6.2 มีความสามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ

แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ

ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือ

ผู้เรียนท่ีมีข้อจํากัดทางกาย

3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น

โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน

สําคัญท่ีสุด

3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ

เทคโนโลยีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ

ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวย

ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

ให้เต็มตามศักยภาพ

3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น

ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการ

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)

รายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี

1. คุณธรรม

จริยธรรม
2. ความรู้

3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

สาระวิชาชีพครู (26 หน่วยกิต)

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5) 1/2               

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2               

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อการส่ือสาร

การศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5)

1/1              



      

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 1/2             


     

1131503 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับ

ครู

2(1-2-3)
1/1      



   

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ

การศึกษา

3(2-2-5)
2/2             


  

1022306 วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/1    


    

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2         


     


     

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1         
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 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

(ต่อ)

หน่วยกิต ชั้นปี
1. คุณธรรม

จริยธรรม
2. ความรู้

3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

ประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกิต) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(45) 2/2                      

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1(45) 3/2                        

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 4/1                        

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 4/2                        

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
40                         
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1.

1

1.2 1.3 1.4 2.

1

2.

2

2.

3

2.

4

2. 5 3.

1

3.

2

3. 3 3. 5 4.

1

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

3

6. 1 6. 2 6. 3 6.

4

6.5

.

วิชาเอก

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5) 1/1      

2021137 องค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5) 1/1      

2021138 วาดเส้น 1 3(2-2-5) 1/1      

2021139 วาดเส้น 2 3(2-2-5) 1/2      

2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(2-2-5) 1/2      

2031215 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 1/2      

2022115 จิตรกรรม 3(2-2-5) 2/1      

2022314 ประติมากรรม 3(2-2-5) 2/1      

2022315 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5) 2/1      

2012304 สุนทรียศาสตร์และ

ศิลปวิจารณ์
3(2-2-5) 2/1

     

2022119 ศิลปะไทย 3(2-2-5) 2/2      

2013108 ปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5) 2/2      
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping)

 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

(ต่อ)

รายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1. 1 1.2 1.3 1.4 2.

1

2.

2

2.

3

2.

4

2. 5 3. 1 3. 2 3.

3

3. 5 4.

1

4.

2

4.

3

5. 1 5. 2 5.

3

6. 1 6.

2

6.

3

6.

4

6.5

.

วิชาเอก

2013109 ปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5) 3/1      

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 3/1      

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชา

ทัศนศิลป์ 1
3(2-2-5) 3/1

     

2013111 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม 3(2-2-5) 3/1      

2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 3(2-2-5) 3/2      

2012305 การบูรณาการศิลปศึกษา กับ

สาระการเรียนรู้
3(2-2-5) 3/2

     

73
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รายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1. 1 1.2 1.3 1.4 2.

1

2.

2

2.

3

2.

4

2. 5 3. 1 3. 2 3.

3

3. 5 4.

1

4.

2

4.

3

5. 1 5. 2 5.

3

6. 1 6.

2

6.

3

6.

4

6.5

.

2033218 การจัดการเรียนรู้วิชา

ทัศนศิลป์ 2
3(2-2-5) 3/2

     

2013117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน

ศิลปศึกษา
3(2-2-5) 2/2 

    

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 3(2-2-5) 3/2       

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
61                        
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา

4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง

1. ทักษะการฟัง 1.1 overall listening comprehension

2. ทักษะการพูด 2.1 spoken interaction

2.2 spoken production

3. ทักษะการอ่าน 3.1 overall reading comprehension

4. ทักษะการเขียน 4.1 written interaction

5. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน

เลือกปฏิบัติในเรื่อง เพศ ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม

ชาติกําเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและ

ความเสมอภาค

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก

อย่างสันติ

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเก่ียวกับสิทธิ และเสรีภาพ

ของตนเอง และผู้อื่น สิทธิชุมชน และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ

7. เคารพกฎ กติกาของสังคม

และกฎหมาย

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเก่ียวกับ กฎ กติกาของสังคม

ข้อบัญญัติ และกฎหมาย

7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ

สังคมของตนเอง

7.3 นําข้อกําหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

8. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 8.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ

ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเก่ียวกับการมีจิตอาสา และ

จิตสาธารณะ

8.2 เสนอโครงการเพื่อพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

8.3 ปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน

8.4 มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติตนเพ่ือแสดงออกถึงการมีจิต

สาธารณะ

9. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง 9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง

เสริมและดูแลสุขภาวะ เกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่ ทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม

รวมท้ัง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ

การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุข

ภาวะ

10. มีความสามารถในการออกแบบ

และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้

10.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน

10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน

11. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ ในด้านท่ีสําคัญ

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเก่ียวกับการป้องกันและการ

เข้าถึงบริการเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญของเด็กและ

เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ สภาวะอ้วน และ

สุขภาพจิต

11.2 ตระหนักในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพท่ีสําคัญของ

เด็กและเยาวชน

12. มีความรู้ และความเข้าใจใน

ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของกีฬาและ นันทนาการ

13. มีความสามารถในการออกแบบและ

จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ

จัดการเรียนรู้

13.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน

13.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ําใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้

รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจําวัน

14. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได้

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 และทักษะ 5Cs ได้

14.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะ 5Cs

15. พัฒนาทักษะที่สําคัญตามแนวคิด

ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ

ทักษะ 5Cs เพื่อการดําเนินชีวิตและ

การทํางานอย่างมีคุณภาพ

15.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะท่ีสําคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs

16. มีทักษะในการจัดกิจกรรม

นันทนาการ

16.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง

16.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง

นันทนาการ

16.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ใน

การจัดกิจกรรมนันทนาการ

17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 17.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้

ท่ารําวงในเพลงมาตรฐาน

17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงรําวงมาตรฐาน

17.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน

การจัดการแสดง

17.4 มีทักษะในการจัดการแสดง

18. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ

ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน

18.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน

หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์

18.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ

18.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์

19. อธิบายแนวคิด และหลักการของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

19.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และหลักการ

ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

19.2 อธิบายแนวคิด และหลกัการของโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

20. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด

การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจําวันได้

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

20.2 สามารถนําหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้

21. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย

ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่

การปฏิบัติ

21.1 อธิบายความหมาย ท่ีมา การจัดทํา การใช้และการติดตาม

ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

21.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา

และการพัฒนาท้องถ่ินในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ

สถานศึกษา

21.3 สามารถจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา

และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง

ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง

21.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน

21.5 สามารถจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมท้ัง

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา

สถานศึกษาและชุมชน

22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา

และสร้างสรรค์

22.1 สามารถคิดวิเคราะห์

23. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย

ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่

การปฏิบัติ

23.1 อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย ท่ีมา การจัดทํา การใช้

และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทํา

แผนงานและโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

24. ทักษะการอ่าน 24.1 overall reading comprehension

25. ทักษะการเขียน 25.1 written production
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต
ช้ันปี

/ภาค

สมรรถนะหลัก/รอง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1

9000134 ภาษาอังกฤษสําหรับ

ชีวิตประจําวัน
3(2-2-5) 2/2  

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร
3(2-2-5) 2/1    



9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ประยุกต์ใช้
3(2-2-5) 3/1   



9000137 ภาษาอังกฤษสําหรับ

ทักษะการทํางาน
3(2-2-5) 3/2   



9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3/1

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง
3(2-2-5) 3/2   

9000307 พลเมืองกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม
3(2-2-5) n/a        

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชีวิต
3(2-2-5) 1/1      

9000410 การบริหารจัดการ

สุขภาพ
3(2-2-5) 2/2 






รวม 30 3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต
ช้ันปี

/ภาค

สมรรถนะหลัก/รอง

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1

9000134 ภาษาอังกฤษสําหรับ

ชีวิตประจําวัน
3(2-2-5) 2/2

 

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร
3(2-2-5) 2/1



9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ประยุกต์ใช้
3(2-2-5) 3/1

  

9000137 ภาษาอังกฤษสําหรับ

ทักษะการทํางาน
3(2-2-5) 3/2

  

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3/1           

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง
3(2-2-5) 3/2   

 

9000307 พลเมืองกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม
3(2-2-5) n/a

 

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a       

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 1/1 
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ช่ือรายวิชา หน่วยกิต
ช้ันปี

/ภาค

สมรรถนะหลัก/รอง

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1

เพื่อชีวิต

9000410 การบริหารจัดการ

สุขภาพ
3(2-2-5) 2/2



รวม 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 2



72

4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

4.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง

1. นําความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ

ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คําปรึกษาใน

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการเรียนรู้

1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้เรียน

1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1.5 ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ครู

2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครอูย่างมุ่งมั่น

2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล

2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม

2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. มีความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ท่ี

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม

3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผ

ลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ

3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย

ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน

3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน

3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ

4. มีความสามารถใน

การสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษะที่พึง

ประสงค์

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพของผู้เรียน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง

4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม

4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5. ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต
ช้ันปี/

ภาค

สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะหลักท่ี 4
สมรรถนะ

หลักที่ 5

รวม

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1

สาระวิชาชีพครู

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5) 1       5

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2       6

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5)
1         8

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 1         8

1131502 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) 1     4

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ

การศึกษา

3(2-2-5)
2/2       6

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/1         8

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2        7

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1        7

ประสบการณ์วิชาชีพ

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(45) 2/2           10

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1(45) 3/2           10

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 4/1                  17

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 4/2                  17

รวม 40 4 3 2 2 1 6 5 5 4 13 8 4 5 4 5 13 5 3 5 3 13
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4.2.2 กลุ่มวิชาวิชาเอก

สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง

1. รู้และเข้าใจ ทักษะทางศิลปะขั้น

พื้นฐาน

1.1 รู้และเข้าใจ การสอนทฤษฏีศิลปะข้ันพื้นฐาน

1.2 มีทักษะทางศิลปะ สามารถสร้างสรรค์และออกแบบงาน

ศิลปะข้ันพื้นฐาน

2. รู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ

2.1 มีทักษะทางศิลปะ เพื่อเป็นผู้ช่วยช่างศิลป์ และสามารถ

ทํางานในสถานประกอบการทางด้านศิลปะได้

3. สามารถจัดการเรียนรู้ศิลปะภายใต้

คําแนะนําและการกํากับของครู

ประจําการ

3.1 สามารถเตรียมการสอนศิลปะ ในระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานได้

4. รู้และเข้าใจในการออกแบบและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (วิชา

ทัศนศิลป์) ในห้องเรียนภายใต้การ

กํากับของครูประจําการ

4.1 มีทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นผู้สอน

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในห้องเรียนได้

5. รู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะประเภทต่างๆ

5.1 สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภท

ต่างๆ

5.2 สามารถผลิตสื่อร่วมสมัยและนวัตกรรมในการสอน

ศิลปศึกษาได้

6. สามารถเป็นครูผู้สอน และบูรณาการ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน

6.1 มีทักษะในการปฏิบัติการสอนศิลปะ (วิชาทัศนศิลป์) ใน

โรงเรียนท่ีใช้หลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรนานาชาติ

6.2 สามารถเป็นนักวิชาการด้านศิลปะ วิทยากร

หรือกรรมการตัดสินผลงานศิลปะ

6.3 สามารถเป็น ศิลปินอาชีพหรือผู้ประกอบการศิลปะครบ

วงจร

6.4 สามารถเป็นนักวิจัยทางศิลปศึกษาได้
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี
สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะหลักท่ี 4 สมรรถนะหลักท่ี 5 สมรรถนะหลักท่ี 6

1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

วิชาบังคับ

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5) 1/1  
2033217 องค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5) 1/1  
2021138 วาดเส้น 1 3(2-2-5) 1/1  
2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(2-2-5) 1/2  
2031215 หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 1/2  
2022115 จิตรกรรม 3(2-2-5) 2/1  
2022314 ประติมากรรม 3(2-2-5) 2/1  
2022315 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5) 2/1  
2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5) 2/2 
2022119 ศิลปะไทย 3(2-2-5) 2/2  
2033217 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5) 3/1 
2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 1(0-3-2) 3/2    
2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 3(2-2-5) 3/2    
วิชาเลือก

2021139 วาดเส้น 2 3(2-2-5) 1/2  
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2012304 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5) 2/1  
2013116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน

ศิลปศึกษา
3(2-2-5) 2/2  

2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5) 3/1 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)

(ต่อ)

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี
สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะหลักท่ี 4 สมรรถนะหลักท่ี 5 สมรรถนะหลักท่ี 6

1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 3/1 
2033219 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5) 3/2 
2012305 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระ

การเรียนรู้
3(2-2-5) 3/2  

2013111 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม 3(2-2-5) 3/2 
รวม 61 4 6 6 6 6 2 3 2 2 2 2 2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด)

การประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่

นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามข้อกําหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภา

มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยกําหนด ดังต่อไปนี้

1. รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้กําหนดผ

ลการประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้

1.1 ผลการประเมิน A หมายถึง ดีเยี่ยม ค่าระดับคะแนน 4

1.2 ผลการประเมิน B+ หมายถึง ดีมาก ค่าระดับคะแนน 3.5

1.3 ผลการประเมิน B หมายถึง ดี ค่าระดับคะแนน 3

1.4 ผลการประเมิน C+ หมายถึง ดีพอใช้ ค่าระดับคะแนน 2.5

1.5 ผลการประเมิน C หมายถึง พอใช้ ค่าระดับคะแนน 2

1.6 ผลการประเมิน D+ หมายถึง อ่อน ค่าระดับคะแนน 1.5

1.7 ผลการประเมิน D หมายถึง อ่อนมาก ค่าระดับคะแนน 1

1.8 ผลการประเมิน E หมายถึง ตก ค่าระดับคะแนน 0

ให้ใช้ผลการประเมิน E สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบ

ปลายภาคการศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามท่ี

คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วย

วินัยนักศึกษา

2. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น ๓ ระดับ ในแต่ละระดับให้

กําหนดผลการประเมินและความหมาย ดังนี้

2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม

2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน

2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน

ให้ใช้ผลการประเมิน P สําหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา

ให้ใช้ผลการประเมิน F สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบ

ปลายภาคการศึกษา ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา

โดยใหก้ารประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
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2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

1) ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ทํางานตรงสาขา

2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ

3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา

2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ

2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้

3.1.1 เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร

3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้คะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ B1

3.1.5 มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50

3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย

3.1.7 ข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา

3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

3.2.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรกําหนด

3.2.3 ผ่านข้อกําหนดอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่

1.1 กําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์

1.2 การจัดให้มีอาจารย์พี่เล้ียงทําหน้าที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน

การสอน

1.3 การกําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 กําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ

2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ

2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด

การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง

อาจารย์ในหลักสูตร

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ

2.2.1พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการทําผลงานเพื่อกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการ

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ
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2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการ

ประชมุวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร

การบริหารหลักสูตรดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งทําหน้าที่กําหนดนโยบายการบริหารจัดการ

ด้านวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้เรียน ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการ

ดําเนินงานดังนี้

เป้าหมาย การดําเนินการ เกณฑ์การประเมินผล

1.ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร

ใ ห้ ก้ า ว ทั น ก ร ะ แ ส ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากร

ผู้ สอน ที่ เ ป็ นผู้ นํ า ด้ านการ

พัฒนา องค์ความรู้และสามารถ

ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ

ที่ตรง ต่อความต้องการของ

สถานศึกษา

1.จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี ค ว า ม

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู

ตามท่ีคุรุสภากําหนด

2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยมีการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรทุกๆ 4 ปี

3.กํ าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อน

มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท

ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา

อื่นท่ีเก่ียวข้อง

4.ส่ ง เ ส ริ ม อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า

หลัก สูตร ใ ห้ ไป ศึกษา ดูงาน

1.หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิงได้

กับมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด

ความทันสมัยและมีการปรับปรุง

สมํ่าเสมอ

2.มีการปรบัปรุงพฒันาหลักสูตร

อย่างน้อย 1 ครัง้ ใน 5 ปี

3.มี จํ า น วนอาจารย์ ผู้ ส อน มี

คุณ วุฒิ ไ ม่ต่ํ าก ว่าปริญญาโท

ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา

อื่นท่ีเก่ียวข้องร้อยละ 90

4.อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษา

ดงูานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรหรือ
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เป้าหมาย การดําเนินการ เกณฑ์การประเมินผล

ใ น ห ลั ก สู ต ร ห รื อ วิ ช า ก า ร

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

5.สํ า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร

ความ รู้ ทักษะของนักศึกษา

เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตร

6. สํารวจความพึงพอใจบัณฑิต

จากผู้ใช้บัณฑิต

วิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1

ครั้ง ใน 2 ปี

5.มี ก า รนํ า ผ ลก า ร ป ร ะ เ มิ น

ผลการสํ ารวจความต้องการ

ความรู้ ทักษะของบัณฑิตมา

ปรับปรุงหลักสูตร

6.มีการนําผลการประเมินความ

พึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต

มาปรับปรุงหลักสูตร

2.ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน

เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้

เสริมสร้างการคิดวิ เคราะห์

เน้นประสบการณ์จริง เพื่อการ

แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ พั ฒ น า

การเรียนการสอน

1.จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ

2.จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ภาคปฏิบั ติ มี แนวทางการ

เรียนรู้หรือกิจกรรมประจําวิชา

ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์

การทํางานในสาขาวิชาชีพครู

1.มีแผนการสอนและสื่อการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

2.มี จํ านวนวิ ชาเรี ยนท่ี มี ภาค

ปฏิบั ติวิชาชีพครู มากกว่า 1

รายวิชา

3.ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง

หลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ

1.ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายใน และภายนอก

2.จัดทําฐานข้อมูลของนักศึกษา

อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย

งบประมาณ ความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ ทุกภาค

การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ

ประเมินของคณะกรรมการ

3.ประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน

โดยนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา

1.มี ร ายงานผลการประ เมิน

หลัก สูตรโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายใน และ

ภายนอกทุกๆ 4 ปี

2.มี ฐ านข้ อมู ลของ นั กศึ กษา

อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย

งบประมาณ ความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิ ชาการทุกภาค

การศึกษา

3.มีการนําผลการประเมินความ

พึงพอใจของหลักสูตรและการ

เ รียนการสอนของนักศึกษา

นํามาปรับปรุงหลักสูตร
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1 การบริหารงบประมาณ

เป้าหมาย การดําเนินการ เกณฑ์การประเมินผล

การบริหารงบประมาณ มีการจั ดสรรงบประมาณ

ประจํ าปี ท้ั ง งบประมาณ

แผ่นดิน และเงินรายได้เพื่อ

จัดซื้อตํารา ส่ือการเรียนการ

สอน โสตทัศนูปกรณ์ และ

วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ

เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนและสร้างภาพ

แวดล้อมให้เหมาะสมกับการ

เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ข อ ง

นักศึกษา

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปี งบประมาณแผ่นดิน

และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา

สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

โสต ทัศ นูปกรณ์ และวั สดุ

ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนใน

ชั้ น เ รี ยนและส ร้ า งสภาพ

แวด ล้อม ใ ห้ เหมาะสมกั บ

การเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นักศึกษา

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม

2.2.1 สถานท่ี

ลําดับ อาคารสถานท่ี จํานวนห้องที่มีอยู่

อาคารเรียน 1

1 อาคาร 27 9 ห้อง

2.2.2 อุปกรณ์การสอน
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ลําดับ อุปกรณ์การสอน จํานวนท่ีมีอยู่

1 เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 3 เครื่อง

2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 40 เครื่อง

3 ขาตั้งวาดภาพ 40 ตัว

4 กล้องถ่ายภาพ 4 ตัว

5 กลอ้งวดีโีอ 5 ตัว

6 แท่นพมิพ์ 2 แท่น

7 แท่นปั้น 35 ตัว

8 โครงกระดกูมนุษย์ 2 โครง

9 หุ่นปูนพลาสเตอร์ 50 ชิ้น

10 อุปกรณ์ทําผ้าบาติก 35 ชุด

11 เครื่องตัดเข้ามุมกรอบภาพ 1 เครื่อง

12 เก้าอ้ีแลคเชอร์ 90 ตัว

13 ชั้นวางจานสี 40 ตัว

14 ชั้นเก็บงานภาพพิมพ์ 2 ชุด

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

เป้าหมาย การดําเนินการ เกณฑ์การประเมินผล

การจัดสรรทรัพยากร 1.อาคารสถานที่ สําหรับการ

เรียนการสอน

2.สื่อคอมพิวเตอร์สําหรับการ

เรียนการสอน

3.สื่อการเรียนการสอน

4.หนังสือห้องสมุด

1.มี ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ

เหมาะสมกับการเรียนการสอน

และจํานวนนักศึกษา

2.มี ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ

เหมาะสมกับการเรียนการสอน

และจํานวนนักศึกษา

3.มีจํานวนเครื่องมัลติมี เดีย

โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์

เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ

ก ร ะ ด า น อั จ ฉ ริ ย ะ แ ล ะ

คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

เพียงพอ ต่อจํานวนห้องเรียน

และนักศึกษา
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เป้าหมาย การดําเนินการ เกณฑ์การประเมินผล

5.การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดย

มี สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ

ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตํารา

และเอกสารทางวิชาการด้าน

การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลท่ี

จะให้สืบค้น

6.โ ร ง เ รี ย น สํ าห รั บ ก า ร ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ

7.จัดให้มีห้องประจําหลักสูตร

8.จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ี

ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ

วารสารเก่ียวกับสาขา

9.จัดพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน

เ รียน รู้ทาง วิชาการ การให้

คําปรึกษา

10.จั ด ส ร ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ ร ะ บบ

อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย

เ พ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอน

4.มีจํานวนเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษา

5.มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล

โดยมีสํานักวิทยบริการและ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ

ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตํารา

และเอกสารทางวิชาการด้าน

การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่

จะให้สืบค้น

6.มี โรง เรียนสํ าหรับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย

1 โรงเรียน และโรงเรียนใน

เครือข่ายเพียงพอตามจํานวน

นักศึกษา

7.มีห้องประจําหลักสูตร

8.มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ในการ

ให้ บ ริ ก า รห นั ง สื อ ว า รส าร

เกี่ยวกับสาขา

9.มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ

เ รียนรู้ เ ช่นเว็บไซต์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน

เ รียน รู้ทาง วิชาการ การให้

คําปรึกษา

10.มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์

อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ ร ะ บบ

อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย

เ พ่ือสนับสนุนการเ รียนการ

สอน เ พี ย งพอต าม จํ าน วน

นักศึกษา
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ดังนี้

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล

จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนและกิจกรรม

การเรียนรู้ให้เพียงพอ โดยมี

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ

บุ ค ล า ก ร พื้ น ที่ ใ น ก า ร ใ ห้

คําปรึกษา ห้องสมุดคณะ/พ้ืนท่ี

ในการให้บริการหนังสือตํารา

เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

มีเทคโนโลยีส่ือการเรียนการ

สอนเพื่อกระตุ้นการใฝ่รู้

1.จัดให้มีห้องประจําสาขา

2.จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่

ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ

วารสารเก่ียวกับสาขา

3.จัด พ้ืน ท่ีส่ง เสริมกิจกรรม

ก า ร เ รี ย น รู้ เ ช่ น บ อ ร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ

การให้คําปรึกษา

4.จัดสรรเทคโนโลยีเ พ่ือการ

สนับสนุนการเรียนการสอน

เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

สื่อดิจิทัล

1.มีห้องประจําสาขา

2.มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ีในการ

ใ ห้บ ริ ก า รหนั ง สื อ ว า ร ส า ร

เกี่ยวกับสาขา

3.มีพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางวิชาการ การให้คําปรึกษา

4.มี เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ก า ร

สนับสนุนการเรียนการสอน

เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

สื่อดิจิทัล

3. การบริหารคณาจารย์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่

3.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง

3.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

3.1.3 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
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3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทําได้เฉพาะหัวข้อเร่ืองที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ

หรือกรณีขาดแคลนอาจารย์

3.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาท่ีจะให้สอน

3.3.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตร เป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหา

ผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการประจําหลักสูตร

3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย

3.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งท่ีมีการสอน

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้

ด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้

อาจารย์สามารถใช้ส่ือการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ท่ีรับผิดชอบ

5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทํา

หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา

(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษา

แนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา

กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้องขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบของตนเองในแต่ละรายวิชาได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

จัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลัยเพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย

อันเกี่ยวเนื่องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดการศึกษา เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับ

นักศึกษา อีกท้ังใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5

และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

(1) คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร

X X X X X

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)

X X X X X

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา

X X X X X

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ ม

คอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

X X X X X

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา

X X X X X

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

X X X X X

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว

X X X X

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ X X X X X
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5

คําแนะนําด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้

(9) คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง

X X X X X

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

X X X X X

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X X

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กําหนดและเป็นประจําทุกปี

X X X X X

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา

X X X X X

(15) จํานวนนักศึกษามีผลประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ B1 ร้อยละ 80

X X X X X

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 14 15

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูล

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
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ท่ีใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเน้ือหาท่ีได้สอนไป หากพบว่า

มีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน

การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ

การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 1 ภาคการศึกษา โดย

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจําการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ช่ัวโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารย์จะ

ไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่

มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่

ละรายวิชา

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน

ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต

จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหา

ของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซ่ึงก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ใน

การปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะ

กระทําทุก 4 ปี ท้ังนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ข

คําอธิบายรายวิชา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000110 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)

Thai for Communication

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือส่ือสาร เน้นทักษะการอ่าน การฟัง

อย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการสรุปความ ตีความ การเลือกสรร สาระ

ความรู้จากการรับสารและการสืบค้น มาขยายความและนําเสนอด้วยกระบวนการทักษะ

สัมพันธ์ทางภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Student will know about the importance of Thai language as a tool for

communication, focus on skills of reading, listening able to analyze and

synthesize and have ability to summarize, interpret, select the knowledge

from searching and study to extend and present with correct language skill

and most suitable for situations.

9000134 ภาษาอังกฤษสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

English for Daily Life

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษท่ีต้อง

ใช้ในชีวิตประจําวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีเป็นกิจวัตรประจําวัน

การแนะนําตนเองและผู้อื่น การถามตอบเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่อาศัย คนท่ีรู้จักและ

สิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
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Improving English skills, Student will understand most of sentences

that are used in daily life, able to explain the truth that happens in daily life,

explain the routine, and able to introduce themselves and introduce others,

student able to make question and answers about personal details such as

Address, person, personal belongings, able to communicate with the English

language at basic level.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)

English for Communication

การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมท้ังการใช้

ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสม

พร้อมทั้งสามารถเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

Improving Language Skills by practice. Student will able to understand

and communicate by using English language about Personal information,

Family, buying stuff. Using English for traveling and using English at working at

basic level, student able to explain personal desire, able to communicate

with English language naturally.

9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

English for Application

ภาษาอังกฤษเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาทุกทักษะโดยมุ่งเน้นการสืบค้นจาก

ส่ิงพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งสามารถใช้
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ภาษาอังกฤษได้ในบริบทที่หลากหลาย ทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกันทางศิลปะและ

วัฒนธรรม

Improving the Student’s English skills. Student will able to

communicate about work cooperation, able to talk with other people in

society, explain the personal interests with English language, able to tell about

life’s experiences, condition, personal goal and able to explain personal

reason and belief to other people correctly.

9000137 ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

English for Working Skills

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของ

ตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาอังกฤษในบริบทท่ี

หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Improving the Student’s English skills. Student will able to use

difficult sentences both the truth and feelings related to careers and

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able

to write English language in many situations correctly.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000138 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Chinese for Daily Life

การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาจีนที่ต้อง

ใช้ในชีวิตประจําวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและส่ิงที่เป็นกิจวัตรประจําวัน

การแนะนําตนเองและผู้อื่น การถามตอบเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่อาศัย คนท่ีรู้จักและ

สิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาจีนในระดับพื้นฐาน

Improving the Student’s Chinese skills. Student will understand the

Chinese language use in daily life. Able to explain the truth that happens in

daily life, explain routine, and able to introduce others, student able to make
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question and answer personal details such as Address, person, personal

belongings, able to responds Chinese language at basic level.

9000139 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)

Chinese for Communication

การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาจีนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการ

ทํางานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาจีนได้ค่อนข้างเป็น

ธรรมชาติ

Improving Language Skills by practice. Student will able to understand

and communicate by using Chinese language about Personal information,

Family, shopping, using Chinese for traveling and using Chinese for working at

basic level, student able to explain personal desire, able to respond with

Chinese language naturally.

9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Chinese for Application

การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถส่ือสารในเรื่องท่ี

ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย

เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Improving the Student’s Chinese skills. Student will able to

communicate about work cooperation, able to talk with other people in

society, explain personal interests with Chinese language, able to tell about
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life’s experiences, condition, personal goal and able to explain personal

reasons and beliefs to other people correctly.

9000141 ภาษาจีนสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Chinese for Working Skills

การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้งใน

ส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน

พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบทท่ีหลากหลายได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม

Improving the Student’s Chinese skills. Student wills able to use

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able to

write Chinese language in many situations correctly.

9000142 ภาษาญ่ีปุ่นสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Japanese for Daily Life

การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาญี่ปุ่นที่

ต้องใช้ในชีวิตประจําวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งท่ีเป็นกิจวัตร

ประจําวัน การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คน

ท่ีรู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน

Improving the Student’s Japanese skills. Student will understand the

Japanese language for daily life. Able to explain the truth that happens in

daily life, explain routine, and able to introduce themselves and introduce

others, student able to make question and answer personal details such as

Address, person, personal belongings, able to communicate Japanese

language at basic level.
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000143 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

Japanese for Communication

การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาญี่ปุ่นในเรื่องที่เก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการ

ทํางานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาญี่ปุ่นได้ค่อนข้าง

เป็นธรรมชาติ

Improving Language Skill by practice. Student will able to understand

and communicate by using Japanese language about Personal information,

Family, shopping. Using Japanese for traveling and using Japanese for working

as basic level, student able to explain personal desire, able to communicate

with Japanese language naturally.

9000144 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Japanese for Application

การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถส่ือสารในเรื่องท่ี

ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย

เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้

Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to

communicate about works cooperation, able to talk with other people in

society, explain the personal interests with Japanese language, able to tell

about life’s experiences, condition, personal goals and able to explain

personal reasons and beliefs to other people correctly.

9000145 ภาษาญ่ีปุ่นสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Japanese for Working Skills

การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ท้ัง

ในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และ



121

ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาญ่ีปุ่นใน

บริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to use

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able to

write Japanese language in many situations correctly.

9000146 ภาษาเกาหลีสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Korean for Daily Life

การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

เกาหลีท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งท่ีเป็น

กิจวัตรประจําวัน การแนะนําตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่

อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลีในระดับพ้ืนฐาน

Improving the Student’s Korean skills. Student will understand The

Korean language use in daily life able to explain the truth that happens in

daily life, explain routines, and able to introduce themselves and introduce

others. Student able to make question and personal details such as Address,

person, personal belongings, able to communicate with Korean language at

basic level.

9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

Korean for Communication

การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและส่ือสารประโยค

ภาษาเกาหลีในเร่ืองท่ีเก่ียวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการ
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ทํางานเบ้ืองต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาเกาหลีได้ค่อนข้าง

เป็นธรรมชาติ

Improving Language Skill by practice. Student will able to understand

and communicate by using Korean language about Personal information,

Family, shopping. using Korean for traveling and using Korean for working at

basic level, student able to explain personal desire, able to communicate with

Korean language naturally.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000148 ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Korean for Application

การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถส่ือสารในเรื่อง

ท่ีตนเองสนใจ เล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย

เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้

Improving the Student’s Korean skills. Student will able to

communicate about works cooperation, able to talk with other people in

society, can explain personal interests with Korean language, able to tell

about life’s experiences, condition, personal goals and able to explain

personal reasons and beliefs to other people correctly.

9000149 ภาษาเกาหลีสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Korean for Working Skills

การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาที่ซับซ้อน

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของ
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ตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาเกาหลีในบริบทที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Improving the Student’s Korean skills. Student will be able to use

difficult sentences both the truth and feelings related to careers and personal

interests, able to communicate with native speaker fluently, able to write

Korean language in many situations correctly.

9000150 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Bahasa Indonesia for Daily Life

การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

อินโดนีเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวัน การอธิบายส่ิงที่เป็นจริงตามธรรมชาติและส่ิงที่เป็น

กิจวัตรประจําวัน การแนะนําตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่

อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Improving the Student’s Indonesian language skills. Student will

understand The Indonesian language for use in daily life able to explain

the truth that happens in daily life, explain routine, and able to introduce

themselves and introduce others, student able to make question and

personal details such as Address, person, personal belongings, able to

communicate with Indonesian language in basic level.

9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

Bahasa Indonesia for Communication

การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและส่ือสาร

ประโยคภาษาอินโดนีเซียในเร่ืองที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือสินค้า การ
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เดินทางและการทํางานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษา

อินโดนีเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ

Improving Language Skills by practice. Student will able to understand

and communicate by using Indonesian language about Personal information,

Family, shopping. using Indonesian for traveling and using Indonesian for

working at basic level, student able to explain personal desire, able to

communicate with Indonesian language naturally.

9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Bahasa Indonesia for Application

การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถส่ือสารใน

เรื่องท่ีตนเองสนใจ เล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง

อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้

Improving the student’s Indonesian skills. Student will be able to

communicate about works cooperation, able to talk with other people in

society, can explain personal interests with Indonesian language, able to tell

about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain personal

reason and belief to other people correctly.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000153 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Bahasa Indonesia for Working Skills

การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ี

ซับซ้อน ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความ

สนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาอินโดนีเซียใน

บริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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Improving the Student’s Indonesian skills. Student will able to

communicate about works cooperation, able to talk with other people in

society, can explain personal interested with Indonesian language, able to

tell about life’s experiences, conditions, personal goals and able to explain

personal reasons and beliefs to other people correctly.

9000154 ภาษามาเลเซียสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Bahasa Malaysia for Daily Life

การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

มาเลเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวัน การอธิบายส่ิงที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น

กิจวัตรประจําวัน การแนะนําตนเองและผู้อื่น การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่

อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษามาเลเซียในระดับพ้ืนฐาน

Improving the Student’s Malaysian language skills. Student will

understand The Malaysian language for use in daily life able to explain the

truth that happens in daily life, explain routines, and able to introduce

themselves and introduce others, student able to make question and

personal details such as Address, person, personal belongings, able to

responds the communicate with Malaysian language at basic level.

9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)

Bahasa Malaysia for Communication

การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและส่ือสาร

ประโยคภาษามาเลเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือสินค้า การ

เดินทางและการทํางานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษา

มาเลเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
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Improving the Malaysian Language Skills by practice. Student will

be able to understand and communicate by using Malaysian language

about Personal information, Family, shopping, using Malaysian for traveling

and using Malaysian for working at basic level, student able to explain

personal desire, able to communicate with Malaysian language naturally.

9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)

Bahasa Malaysia for Application

การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถส่ือสารใน

เร่ืองที่ตนเองสนใจ เล่าเร่ืองเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง

อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้

Improving the student’s Malaysian skills. Student will be able to

communicate about works cooperation, able to talk with other people in

society, can explain personal interests with Malaysian language, able to tell

about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain personal

reason and belief to other people correctly.

9000157 ภาษามาเลเซียสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Bahasa Malaysia for Working Skills

การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาท่ีซับซ้อน

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของ

ตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษามาเลเซียในบริบทท่ี

หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Improving the Student’s Malaysian skills. Students will able to use

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able to

write Malaysian language in many situations correctly.
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000158 ภาษาพม่าสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Burmese for Daily Life

การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาพม่าท่ี

ต้องใช้ในชีวิตประจําวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งท่ีเป็นกิจวัตร

ประจําวัน การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คน

ท่ีรู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาพม่าในระดับพื้นฐาน

Improving the student’s Burmese languages skills. Student will

understand The Burmese language for use in daily life, able to explain the

truth that happens in daily life, explain the routine, and able to introduce

themselves and introduce others, student able to make question and answer

personal details such as address, person, personal belongings, able to

responds the communicate with Burmese language in basic level.

9000159 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)

Burmese for Communication

การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยค

ภาษาพม่าในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือสินค้า การเดินทางและการ

ทํางานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาพม่าได้ค่อนข้าง

เป็นธรรมชาติ

Improving the Burmese Language Skills by practice. Student will be

able to understand and communicate by using Burmese language about

Personal information, Family, Shopping, using Burmese for traveling and using

Burmese for working at basic level, student able to explain personal desire,

able to communicate with Indonesian language naturally.

9000160 ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
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Burmese for Application

การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถส่ือสารในเรื่องท่ี

ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบาย

เหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to

communicate about work cooperate, able to talk with other people in

society, can explain the personal interested with Burmese language, able

to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able to

explain personal reason and belief to other people correctly.

9000161 ภาษาพม่าสําหรับทักษะการทํางาน 3(2-2-5)

Burmese for Working Skills

การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้ง

ในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตน

พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาพม่าในบริบทท่ีหลากหลายได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม

Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to use

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able

to write Burmese language in many situations correctly.

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)

Human Behavior and Self Development
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พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ

และการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรม การทํางานเป็นทีมการ

เป็นผู้นํา ผู้ตาม การดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งต่อ

ตนเองและผู้อื่น

Study about human behavior, elements and factors of human’s

behavior, personalities, human’s relationship making, working behavior

development, teamwork study, learn how to be good leader and good

follower, learn how to live in society peacefully, make self-responsibility and

social responsibility.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000206 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)

Meaning of Life

ความหมายและความสํ าคัญของชี วิต การดํ ารงชี วิ ต ในสั งคมปัจ จุบัน

และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงในหลัก

ศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ

Study about meaning and importance of life, how to lives in current

society and world in sciences and information technologies generation, learn

how to use the truth and religious doctrine to solved life and society’s

problems. Grow virtues and morals and study religious teaching to learn how

to have a peaceful life.

9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)

Information for Study Skills

ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ

ในกา รศึ กษ าค้ น ค ว้ าภ าย ในสถาบั นก า รศึ กษ าและแหล่ ง ส า ร สน เทศ อ่ื นๆ
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การรู้สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน

สารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศตามรูปแบบ และขั้นตอนที่เป็น

มาตรฐาน

Study the meaning, type and importance of information study

about information’s resources inside and outside university, know how to

use information, finding information from resources, collect, analyze and

evaluate information. Arrange and present information in correct order and

standard.

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)

Aesthetic Appreciation

ความหมาย และความ สํา คัญของ สุนทรียภาพ การรับรู้ การจํ าแนก

ความงาม ศาสตร์และคุณค่าของศิลปะทางด้านการเห็น การฟัง และการเคลื่อนไหว จาก

ประสบการณ์ การวิ เคราะห์ วิจารณ์ สั ง เคราะ ห์ และได้มาซึ่ งความซาบซึ้ ง

ทางสุนทรียภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Study the meaning and importance of Aesthetics. Study the

acknowledgement of Aesthetic and study the beauty of arts. Able to classify

Arts by listening, watching and performing from experiences, learn how to

Analyze, Synthesize and Criticize Art and getting Aesthetic from arts. Able to

integrate the aesthetics into daily life.

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)

Life and Sufficiency Economy

ค ว า ม เ ป็ น ม า ค ว า ม ห ม า ย ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
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การประยุ กต์ ใ ช้ เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ในระ ดับ บุคคล ครอบครั ว และชุ มชน

การดําเ นินชี วิตและการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่

ตามแนวพระราชดําริกับเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดําริกับเศรษฐกิจพอเพียง

การประยุกต์ เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในท้องถ่ิน

Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy

able to use the philosophy of sufficiency for personal, family and society

purposes. Study how to live by using philosophy of sufficiency economy to

be the guideline of life, study the new theories from royal thought along

with Philosophy of sufficiency economy, able to integrate the sufficiency

economy with agriculture, industry and use to develop the society and

economy with Philosophy of sufficiency economy, learn from case study as

sufficiency economy village in society.

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(3-0-6)

Nakhon Si Thammarat Studies

องค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สถานท่ีและบุคคลสําคัญ การ

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ศาสนธรรม สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพ้ืนที่

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Study the Nakhon Si Thammarat province’s composition. Study

about the physical of province, environment of province, and history of

province. Study the Cultural identity of Nakhon Si Thammarat. Study about

places and important persons of Nakhon Si Thammarat learn how to

conserve the Local culture, traditions, religious and belief. Study the royal

project in Nakhon Si Thammarat and do fieldwork at case study places in
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Nakhon Si Thammarat.

9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)

ASEAN Studies

บริ บททา งภู มิ ศ าสตร์ ท รั พ ยาก รธร รมชาติ ป ระวั ติ ศ าสตร์ และ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวม กลุ่ม

และความร่วมมือของอาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม

Study about the geography context in South-east Asia, Study

about the history of South-east Asia, study about Culture, traditions in

different countries in South-east Asia. Study the history of Association of

Southeast Asia Nations in politics, economy, society and culture.

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5)

Civics and Social Responsibility

การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบ

ประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบ

ประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ

Study about meaning of democracy and law. Understand the

meaning and duty of Civilians under the Democracy System, Develop the

student to become a good civilian under democracy system and have

good responsibility to society by practicing.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)
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Dynamics of Global Society

วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์โลก

ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ องค์การระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การ

ปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก

Study about evolutions of human society. Study about Politics,

Social, Current events, Globalization, International organization and learn

how to adopt life to global status. Study the change of Thailand and Global

Society.

9000309 การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

Management for Life

เศรษฐกิจกับการดําเนินชีวิต การรู้จักตนเองการกําหนดเป้าหมายของชีวิต

การพัฒนาตนเองสู่ความสําเร็จ การพัฒนาภาวะผู้นํา การวางแผนและการจัดการ

เกี่ยวกับการเงิน การบริหารความม่ังค่ัง ความม่ังค่ังและความรับผิดชอบต่อสังคม

Study economy and way of life, have self-consciousness. Study how

to make a target of life, develop successful life. Study leadership

development. Planning and management of finances, manage wealth with

social responsibility.

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)

Plants for Life

พืชพรรณและความสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพส่ิงต่าง ๆ จากภูเขา สู่ทะเล

เ รี ยน รู้ คุณและ ค่ า ของพื ชพรรณที่ มี ต่ อชี วิ ต ม นุษ ย์ ก า รจั ด กา รทรั พย าก ร

ต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝึกการเรียนรู้ การสังเกต

ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า การวางแผน การคิดท่ีเป็นระบบการทํางานเป็นทีม การเตรียม

ความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้และ

นําเสนอผลการศึกษาท่ีมีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Study about relation of plants and herbs with nature e.g. forest,

mountain and sea. Study the value and property of plants. Learn how to

manage the resources following the Royal’s plant and herbal reservation

project of Princess Sirindhorn. Practice and learning with five senses (sight,

hearing, taste, smell, touch). Study about how to make plan, exchanges

thinking, learn teamwork and preparing for teamwork. Analyze and

summarize the knowledge from learning and present with knowledge and

joy.

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)

Information Technology for Life

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ การใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้

ระบบสารสนเทศ ความมั่นคงของข้อมูลและสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศใน

อนาคต เพ่ือนํามาปรับใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ

Study about Information technology that influences daily life. Learn

how to use Information technologies, Computer system, data transfer,

searching for Information and searching for knowledge. Able to use

Information system. Study about stability of Information technology, study

about the future of Information technology to use in daily life proficiently.

Have ethics in using Information technology and study about the laws of

Information technology.

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)

Thinking and Decision Making

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์



135

ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจําวัน

Principles and implications of human thinking. Creativity information

analysis Logic and reasoning decision process. The process of seeking scientific

knowledge and application in solve problems in every life.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)

Development of Quality of Life and Environment

ค ว า มสํ า คั ญ ขอ ง ก า ร พัฒน า คุณภ าพ ชี วิ ต แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ปั ญห า

ด้ าน ส่ิ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ ส่ ง ผลต่ อ คุณภาพ ชีวิ ต แนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน การ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Study about the importance of quality of life and environment

development. Study nature and environment that influences life quality.

Study the way to develop the quality of life and environment. Study about

environment development process. Study about natural resources

development. Society development. Supporting the local wisdom for life’s

quality. Learn how to reserve the natural resources for the long term.

9000409 การเกษตรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)

Agriculture for Daily Life

ความสําคัญ สถานการณ์การเกษตรของไทย ประชาคมอาเซียนและของ

โลกการพัฒนาการเกษตร และระบบการทําการเกษตรของไทย หลักพื้นฐาน

การผลิตพืช สัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตผล อาหารเพื่อสุขภาพจากการ

เกษตรมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเกษตรฝึกปฏิบัติในงานเกษตรกรรม

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจําแนกผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกอาหารเพื่อ
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สุ ขภาพ การตรวจสอบสารปนเ ป้ือน เพื่ อ ใ ช้ ในชี วิ ตประ จําวัน การวิ เ คราะห์

สถานการณ์ และการตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน

Study about Importance of agriculture, Thailand agriculture

situation, ASEAN agriculture situation and world agriculture situation. Study

about Thai’s Agriculture system. Basics of Agriculture, Farming, Fishing and

processing Agriculture’s products. Learn how to make food from

agriculture’s products. Study about safety and security of agriculture in real

fieldwork. Learn how to process agriculture product. Classify agriculture

products. Learn basic contaminant testing in agriculture’s product in daily life.

Learn how to analyze the marketing situation in present agriculture market.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5)

Health Management

การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์

สังคมและสติปัญญา เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เป็นผู้นําทางปัญญาด้วยสุขภาพ

สิทธิหน้าที่ในการดํารงชีวิต ในส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ

ความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ความเช่ือผิด พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ภัยทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ การออกกําลังกายและ

นันทนาการเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการอารมณ์ความเครียดในภาวะวิกฤต การพัฒนา

บุคลิกภาพ การใช้สิทธิผู้บริโภค บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษท่ี

21 ต่อการบริหารจัดการสุขภาพแบบองค์รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียม

ความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุแบบพึ่งพาตนเอง

Study how to manage health. Learn how to make good health both

physical and mental. Able to manage the expression and thought. Able to use

the knowledge from course to adopt well-balanced daily life. Student should

be brilliant along with good health. Know how to live in healthy society. Study

about rights and duty in environment that influences health. Study about

health’s problems, misunderstanding of health care, bad behavior for health,

how to prevent bad health. Health’s information and sexual problems. Study
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about sports and recreation for good health. Learn how to manage emotion

and stress in crisis situation. Development of personality. Study Rights of

Consumers, duty of Thai people in 21th century. In Health management of

self, family and society. Preparing to get old with self-care.
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1. วิชาชีพครู

1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5)

Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ

ความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดํารงตนให้

เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ

องค์ความรู้เก่ียวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิต

วิญญาณความเป็นครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนําไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a

role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by

students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about

teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for

teachers, condition of teacher professional development using experiences

and case studies, practice using reflection to apply for self-development to

become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with

changes
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1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)

Education Policy and Quality Management

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร

การศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความ

เข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออก

แบบนวัตกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ

สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมิน

คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ

เปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Search and analyze ideas relating to policies, strategies, plans, and

projects for the development of schools’ educational quality and community

development and programs and communities, design; implement the quality

assurance in education work that is consistent with educational institutions.

With knowledge of educational administration, information system for school

administration, quality assurance education, and the philosophy of sufficiency

economy to create immunity for learners, educational management of

educational institutions at each level and type of education by using a variety

of learning management processes to develop oneself to have a good

attitude, right base on country, stable life, work, career, good citizenship,

understand the world context wisely, modern society and keeping pace with

changes

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

Curriculum Development

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชา
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เอก ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร

โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา

จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนําหลักสูตรไป

ใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้มีทักษะในการ

สร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of

major related to school and community context, implement and evaluate

curriculum through application of curriculum basic knowledge, curriculum

evolution, curriculum theories and development model, backgrounds of

curriculum development in educational philosophy, psychology, social,

culture, technology and other factors; basic education curriculum, school-

based curriculum development, curriculum implementation, curriculum

evaluation, problems and trends in curriculum development; and to be a

person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

1022307 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Learning Management Methodology

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี

ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน จัดกิจกรรมและ

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน

โดยบูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ

เรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้

ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา กระบวนการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การศึกษา

แบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ฝึกปฏิบัติการการออกแบบและเขียน
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการ

สอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน ใช้การสะท้อนคิด

เพ่ือให้มีทักษะและความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถนําการสะท้อน

คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ

เปลี่ยนแปลง

Instructional plan and management in nature of major to develop

learners to be an intellectual and innovator, enhancing student learning,

attending and accepting individual differences among students, creating

activities and learning atmosphere for promoting students happiness in

learning; awareness in learners’ well-being, integrating knowledge, content,

curriculum, teaching science and digital technology in instruction by using

learning theories, instructional innovation for skills development in the 21st

century, integrated instruction, integrated instruction on sufficiency economy

philosophy, content and language integrated learning, integrated instruction

on media and learning resources in local community, digital technology

media, inclusive education, coaching, classroom management, designing and

lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a

responsible and committed person in developing learners full fill their

potential

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Innovation and Information Technology for Educational Communication

and Learning

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
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และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการ

วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้

และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง

Apply digital technologies for learning management design in accordance

with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators

based on contexts, learner individual differences, and learners with special

needs by analyzing principals, concepts, and theories being relevant to

innovation and information technology for educational communication and

learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in order to be able to

select and apply innovation and information technology for educational

communication and learning effectively, not pirate intellectual properties, and

use reflection to apply for self-development to become a good teacher,

know broadly, be up-to-date, and keep up with changes

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Learning Measurement and Evaluation

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล

การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล

ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้

การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย

ต่อความเปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
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Measure and evaluate through methods which are practical and

appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners,

and learners with special needs, reflect the evaluation result for learner

development and quality development of learning management under the

concepts and theories of measurement and evaluation, authentic assessment,

measurement and evaluation instrument design, feedback giving for learning

promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result

in learner development, proper and creative measurement and evaluation,

and use the reflective practice for self-development to be a good teacher

who is proficient, smart, and up to date

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Research for Learning Development

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี

สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียน

ที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

ของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย

จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ

บริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ

พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี

ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง

Research, solve problems to develop learners, and create innovation to

develop learners’ learning in accordance with individual major, context of

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

analyzing problem conditions and needs in learner development in

classrooms, design research by applying principals, concepts, research

theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital

technologies for creating innovation in research to solve problems and

develop learners, relevant innovation in community in order to be able to

implement research results in developing learning management and learners,

and use reflection to apply for self-development to become a good teacher,

know broadly, be up-to-date, and keep up with changes
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)

Psychology for Teachers

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คําปรึกษา ทักษะ

สมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมี

ความต้องการจําเป็นพิเศษ แนวทางการให้คําแนะนํากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม

พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแล

ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ

ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิด

เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ

การเปล่ียนแปลง

Principle, concept, theory, developmental psychology, educational

psychology, guidance psychology and counseling psychology, executive brain

function for learning, learning and development promotion by age and

individual difference of learners, learning management for learners with

special needs, analyze, solve problems, apply, design learner behavior

management to develop learners according to their potential and ages,

explore the case studies and the reflective practice to design learner assistant

and development based on individual ability of each learner, persist to

develop learners with the spirit of being a teacher, well-organized leaner

development report system to give the advice guideline and feedback to

parents and related people which leads to collaboration in learner

development, use the reflective practice in self-development to be a good

teacher who is proficient, smart, and up to date
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3)

Thai Language for Communication for Teachers

วิเคราะห์วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึก

ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการ

เรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงสําหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน

Use Thai-English language for communication in learning management

appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners

with special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for

teachers, principle, and techniques of Language Use as well as practice

listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in

instruction and communication, design learning management in listening,

speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek for general

information for broader, up-to-date self-development and keeping up with

the changes, practice the language and culture for peaceful living
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1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(45)

Professional Practicum I

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจําชั้นใน

สถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ

พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและนอก

สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผลจากการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and

faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics,

acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, understand

community context, coordinate with parents to collect the data used to

provide learner care, assistance, and development to the preferred

characteristics, provide well-organized report of learner development in form

of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology,

and ability based learner development, conclude the guideline and activities

for teacher profession development both inside and outside educational

institutions through the process of observation and analysis of teacher

performance, conclude the lesson learned from learning experience in

educational institution, synthesize the body of knowledge and use the

learning result in after action review (AAR) as well as share and learn under

the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to

keep up with changes

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1(45)

Professional practicum II

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา

เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ

บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ

เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่า
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ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วม

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจาก

การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Behave as a good example with morality and conduct according to

professional ethnics, design a class atmosphere that encourages students to

learn and be happy, organize learning activities that encourage students to

create advanced thinking processes by applying digital technology or modern

educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to

solve students' problems to have the desirable characteristics with the

process of the correct research methodology, clearly reflecting the changes

that have occurred to students themselves from participating in activities that

promote professional progress, projects related to promoting conservation of

culture and local wisdom and bringing results from learning in educational

institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual

basis, and exchange knowledge in the form of professional learning

community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270)

Internship I

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิ

ทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ

แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี

วิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน

กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

(PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and

conduct according to professional ethics, make learners are happy and have

advanced thinking process and leading them to be innovators by designing

modern educational innovations integrated in community context with

learning activities in and out of the classroom, create a network of

cooperation with parents and communities to develop, promote professional

progress and solve students' problems with desirable characteristics with the

correct research process according to the research methodology, clearly

reflecting the changes that have occurred to themselves from participation

and participate in projects related to promoting conservation of culture and

local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to

evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and

exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to

develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
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1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270)

Internship II

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการ

คิดขั้นสูงและนําไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณา

การบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงที่เกิด

ข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนํา

ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล รวบรวม

วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน

กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา

ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and

conduct according to professional ethics, make learners are happy and have

advanced thinking process and leading them to be innovators by designing

modern educational innovations integrated in community context with

learning activities in and out of the classroom, create a network of

cooperation with parents and communities to develop, promote professional

progress and solve students' problems with desirable characteristics with the

correct research process according to the research methodology, clearly

reflecting the changes that have occurred to themselves from participation

and participate in projects related to promoting conservation of culture and

local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to

evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and

exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to

develop oneself to keep up with changes
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5)

Visual Arts Education

ความเป็นมาและความสําคัญของศิลปศึกษาในประเทศไทย การพัฒนาของ

ศิลปศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศ บทบาทและความสําคัญของศิลปศึกษากับ

สังคม ชุมชน วัฒนธรรมและการพัฒนาผู้เรียน หลักการทางทัศนศิลป์และการออกแบบ

รูปแบบการถ่ายทอดทางจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การออกแบบและ

มัลติมีเดีย เน้นการปฏิบัติ และการวิจารณ์งานร่วมกัน

History and the importance of visual arts in Thailand, the development

of visual arts education in Thailand and other countries, the role and

importance of visual arts in society community, culture and the development

of the learners, principles of visual arts and design, transferring format of

painting, sculpture, print, mixed media, design and multimedia, emphasis on

collaborative practicing and criticizing.

2021137 องค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5)

Composition

สืบค้นวิเคราะห์แนวคิด ความหมายและความสําคัญขององค์ประกอบศิลป์ การใช้

ทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปร่างรูปทรง ค่านํ้าหนัก พื้นผิวและพื้นที่ว่าง หลักการจัดองค์ประกอบ

สัดส่วน ความสมดุล จังหวะ ความเด่น เอกภาพ ทักษะการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลงาน

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

Search and analysis of concept, meaning, and importance of arts

elements, using of visual elements, dot, line, colour, shape, value, texture,

balance, rhyme, dominance, and unity, skills in practice, development of art

work, imagination and creativity.

2. วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

2.1 รายวิชาเอกเดี่ยว 40 หน่วยกิต
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2021138 วาดเส้น 1 3(2-2-5)

Drawing I

สืบค้นวิเคราะห์หลักวิธีปฏิบัติการวาดเส้น หุ่นนิ่ง การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ด้วยหลักทัศ

นียวิทยา โดยใช้เครื่องมือและสื่อวัสดุที่หลากหลาย ฝึกการมองเห็น การสังเกตเปรียบเทียบ

การถ่ายทอดรูปแบบตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และมีทักษะการสอนการวาดเส้น และ

ปฏิบัติงานวาดเส้น

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

2021138 Search and analysis the principles of lines drawing, still-life, drawing

landscape based on perspective with equipment and various materials,

practice of noticing, observing and comparing, transfering the form of art work

based on evidence, skills in drawing teaching and drawing in practice.

2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(2-2-5)

Art History

สืบค้นวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศิลปะตะวันตกและศิลปะ

ตะวันออก ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยจากอดีตถึงปัจจุบันท่ีจําเป็นต่อการสอนศิลปศึกษา

มีทักษะการถ่ายทอดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ศิลป์

Search and analysis of knowledge, concerning about western and

oriental arts history, history of Thai arts from the past to the present which

necessary for arts education, the transferring skill of art history.

2031215 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)

Principle of Design

สืบค้นวิเคราะห์หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของการออกแบบ และมีทักษะ

สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามหลักการออกแบบสําหรับการสอนศิลปศึกษา

Search and analysis the principles and the elements of design, creative

ability in the design principle for art education teaching.

2022115 จิตรกรรม 3(2-2-5)

Painting

สืบค้นวิเคราะห์ทฤษฎีจิตรกรรมขั้นพื้นฐาน ความหมาย ประวัติ ลักษณะและคุณค่า

ของงานจิตรกรรม การประเมินคุณภาพ การใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมฝึก
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ปฏิบัติงานจิตรกรรมพื้นฐาน ใช้หลักการทฤษฎีสี นํ้าหนักอ่อนแก่ ทัศนมิติเชิงเส้นหรือ

บรรยากาศในงานจิตรกรรมอย่างเป็นระบบข้ันตอน นําไปสู่การสอนศิลปศึกษา

Search and analysis of theory of basic painting, meaning, history,

category and value of painting, quality evaluation, appropriate method of

using specific techniques for a particular basic arts work. The systematic use

of colour principles; tone of colours, liner perspective or the atmosphere in

painting and leading to teaching of arts education.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

2022314 ประติมากรรม 3(2-2-5)

Sculpture

สืบค้นวิเคราะห์ทฤษฎีประติมากรรมขั้นพ้ืนฐาน ความหมาย ประวัติ ประเภทของ

ประติมากรรม ลักษณะและคุณค่าของงานประติมากรรม การประเมินคุณภาพ การใช้

เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมกับงานประติมากรรม สร้างสรรค์ประติมากรรมนูนต่ํา

นูนสูง ลอยตัว การทําพิมพ์ และการหล่อชิ้นงาน อย่างเป็นระบบขั้นตอน นําไปสู่การสอน

ศิลปศึกษา

Search and analysis the theory of basic culture, meaning, history, types

of sculpture, characteristic and the value of sculpture. Quality evaluation,

equipment usage, specific technique appropriated for sculpture works.

Creativity of bas and high relief, round relief, mold making and systematic

molding leading to teaching of arts education.
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2022315 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5)

Print Making

สืบค้นวิเคราะห์ทฤษฎีภาพพิมพ์ ข้ันพ้ืนฐาน ความหมาย ประวัติ ประเภทของภาพ

พิมพ์ ลักษณะและคุณค่าของงานภาพพิมพ์ การประเมินคุณภาพ การใช้เคร่ืองมือ เทคนิค

เฉพาะให้เหมาะสมกับงานภาพพิมพ์ โดยเน้นรูปแบบและเนื้อหา ฝึกทักษะ ถ่ายทอดออกมา

เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์พร้อมเลือกใช้เทคนิคและวิธีการท่ีสอดคล้องกับลักษณะการ

แสดงออกเฉพาะตนอย่างเป็นระบบข้ันตอน นําไปสู่การสอนศิลปศึกษา

Search and analysis of the basic print making, meaning, history, types of

printing making theory, characteristics and the value of print making. Quality

evaluation of equipment usage, specific and appropriated features of print

making with emphasising on form and content, skills practising and conveying

as a print making art works which applying techniques and methods according

with uniqueness systematically leading to teaching of arts education.

2022119 ศิลปะไทย 3(2-2-5)

Thai Art

สืบค้นวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ลักษณะวิวัฒนาการของลวดลายไทยแบบ

ต่างๆ เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ศิลปะประจําชาติ รูปแบบและเนื้อหาของจิตรกรรมไทย

ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย งานวิจิตรศิลป์ งานประณีตศิลป์ งานศิลปะไทยแบบ

ประเพณีและศิลปะไทยแบบร่วมสมัย ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะไทย

.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Search and analysis of the history of Thai arts history, characteristic and

evaluation of various Thai patterns, techniques and national creativity, forms

and content of Thai painting, Thai sculpture, Thai architecture, fine arts,

traditional Thai and contemporary arts. Creating and practising Thai art works.
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2012304 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5)

Aesthetics and Art Criticism

ความหมาย ความสําคัญ ความเป็นมา หลักการสุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์

ทฤษฎีความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาทางศิลปะ การสร้างประสบการณ์ทาง

สุนทรียะ หลักการวิจารณ์งานศิลปะ ปฏิบัติวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะเพ่ือนําไปใช้กับ

การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในโรงเรียน

Meaning, significance, history, principles of aesthetics and art criticism.

Theory of beauty concerning about the principle of aesthetics, principle of

philosophy of art, aesthetic experiencing, principle of art criticism and practice

analysis, art criticising for applying to visual art learning management in

school.

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

Learning Management of Visual Arts I

พัฒนาการด้านหลักสูตรศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาในระดับสากล หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาทัศนศิลป์

ระดับประถมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะของผู้เรียน

ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการ

จัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลอง

Global development of the primary education of arts education

curriculum, basic education core curriculum in art area. Primary education of

visual art in school curriculum. Learning and development of arts psychology

in primary education, teaching approaches, teaching method and teaching

techniques. Ways of learning management of visual art in primary education,

development of medium and sources, technology usage, assessment and

evaluation, learning management planing and practising in simulation and

authentic situation.
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

Visual Arts Practice I

สืบค้นวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ พัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน กระบวนการคิด การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนว

เร่ืองและเทคนิควิธีการที่กําหนดให้ ฝึกทักษะความชํานาญด้วยเทคนิคเฉพาะด้านเพื่อนําไป

พัฒนาการจัดการรู้

Search and analysis of techniques in visual arts creation, process,

Development of learning process, practising, thinking process and create

visual arts based on particular technique provided, practice of using skills of

specific techniques and development of learning management.

2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 1(0-3-2)

Organizing Art Education Seminars

สืบค้นวิเคราะห์ เรียนรู้หลักการทฤษฎีการจัดสัมมนา กระบวนการดําเนินงานสัมมนา

นําเสนอผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อและนวัตกรรม

การเรียนการสอนศิลปศึกษา สัมมนาปัญหาในการเรียนการสอนศิลปศึกษา วิเคราะห์ปัญหา

และแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ทางทัศนศิลป์และผลงานเชิงวิชาการทางศิลปศึกษา

Search of analysis of studying the principle of organising seminar theory,

process of seminar, presentation the result of art education management,

presentation of classroom research, media and innovation of teaching and

learning art education, study problem in classroom, analyse problem and

solution, development of visual art creativity, holding visual art work

exhibition and academic contribution in art education.

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 3(2-2-5)

Art Education Thesis

สืบค้นวิเคราะห์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา

การเขียนรายงานการวิจัย หรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง

สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ลักษณะของผลงานประกอบด้วยเอกสารรายงานการวิจัยทาง

ศิลปศึกษาหรือผลงานศิลปศึกษานิพนธ์จากการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ นําเสนอเผยแพร่
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ผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์สู่สาธารณะ และประยุกต์ใช้เพื่อ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Research and analysis the development of arts learning management,

research methodology on arts education, writing research report or

conducting thesis with creative and systematic methodology, the arts work

consisting of research report document of art education or thesis according to

creative visual arts, giving Presention and publishing art educational research

as well as creative visual art works and applying for development of learning

management, innovation or visual art creativity.

1.3.2 รายวิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

2021139 วาดเส้น 2 3(2-2-5)

Drawing II

สืบค้นวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี และขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเพื่อศึกษา

โครงสร้างกายวิภาคของคนและสามารถสร้างสรรค์งานวาดเส้นภาพคนด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้

Search and analysis of the principle, theory and steps of drawing

process in order to study the structure of human anatomy and able to create

human drawing with different types of techniques.
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2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

Visual Arts Practice II

สืบค้นวิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ

กระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน กระบวนการคิด แนวทางการค้นหาลักษณะการสร้าง

งานทัศนศิลป์เฉพาะตน การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวเรื่องและเทคนิควิธีการที่

กําหนดข้ึนใหม่ เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้

Search and analysis of synthesise the process of specific technique

creation, learning process, practising, thinking, ways of creating unique visual

art work, creation of visual art work based on creative techniques to develop

learning management.

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
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2033219 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

Learning Management of Visual Arts II

พัฒนาการด้านหลักสูตรศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาในระดับสากล หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาทัศนศิลป์

ระดับมัธยมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะของผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดการ

เรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลอง

Global development of secondary education curriculum,basic core

curriculum in art area, school curriculum of visual art in secondary education,

learning psychology and developmental art psychology of secondary learners,

forms of teaching, teaching methodology and teaching techniques, teaching

approaches of visual art in secondary education, development of medium

and resources, usage of technology, assessment and evaluation, instructional

management and practice teaching management of visual art in authentic

and simulation situation.

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย 3(2-2-5)

Multimedia Art

สืบค้นวิเคราะห์ การบูรณาการองค์ความรู้โดยการมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ การใช้

คอมพิวเตอร์สื่อความหมายความคิดสร้างสรรค์ ภาพศิลป์ ภาพเคลื่อนไหว ศิลปะภาพถ่าย

วีดิทัศน์ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา

นําไปใช้ในช้ันเรียนตามช่วงวัย ฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรือนวัตกรรมโดยใช้ส่ือ

สมัยใหม่

Search and analysis of the integrated knowledge by multimedia

engagement, the using of computer to convey creativity, art image, animation,

photograph and video to creatively produce the innovation media of art

teaching in classrooms according to the ages. Skills practice of creating visual

art work or innovation with modern medium.
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

2013111 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม 3(2-2-5)

Wisdom in Fine Arts

กระบวนการเกิดภูมิปัญญา อิทธิพลทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ลักษณะงาน

ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมี

ทักษะวิเคราะห์กระบวนการเกิดภูมิปัญญาท้องถ่ิน อิทธิพลทางวัฒนธรรม สังเคราะห์

สร้างสรรค์ลักษณะงานศิลปกรรมหรือวิชาการ

Process of wisdom, cultural influence, creating art work based on local

wisdom, converge and appreciate the value of local wisdom, analysing skills

in local wisdom process, cultural influence, synthesis, create art work and

academic work.

2013117 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอนศิลปศึกษา 3(2-2-5)

English For Art Education

ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษ สําหรับ

ศิลปศึกษา ทฤษฎีพ้ืนฐานการเรียนรู้ และพัฒนาการทางศิลปศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรม

ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปศึกษา การใช้เทคนิคและส่ือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สําหรับศิลปศึกษา

Meaning, important, and scope of experiences in using English for Art

Education, basic theory of learning and development of Art Education, setting
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the activities for Art Education, using technique and multimedia to support

English learning in Art Education

2012305 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Integration of Art Education and learning Subject

ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาแบบบูรณาการ

(Discipline-Based Art Education) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประยุกต์จัดองค์ความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และค้นคว้า

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

Theory of learning management based on integration, theory of

discipline-based art education, learning management based on integration

within department of art. Learning management based on integration of other

learning areas; Thai language, mathematics, science, social studies, religion

and culture, health and physical education, occupation and technology and

foreign language according to the basic core education curriculum. Applying,

knowledge managing and experiencing technological learning and researching.

2023129 การวาดภาพประกอบทางชีววิทยา 3(2-2-5)

Biology Illustration
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วาดภาพประกอบโครงสร้างของพืชและสัตว์ แสดงออกถึงความถูกต้องด้านสัดส่วน

ลักษณะ สีสัน โดยใช้หลักการเขียนเส้น การวาดภาพลายเส้น การสร้างมิติของภาพด้วยการ

แรเงาและการใช้จุด การวาดภาพสีน้ํา

Drawing the structure of plants and animals. Expressing the correctness

of proportion, color by using line drawing principles, motive drawing, Creating

dimension of images with shading and spots, watercolor painting.

2023130 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

Creative Drawing

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ในลักษณะ 2-3 มิติ ด้วยการใช้เส้น ซึ่งเป็นทัศนธาตุสําคัญใน

การแสดงออกทางศิลปะ ตามแนวความคิด เน้ือหา และรูปแบบการแสดงออกเฉพาะบุคคล

ความเหมือนต้นแบบ การแสดงออกทางอารมณ์ หลักและทฤษฎี การถ่ายทอดในเชิงศิลปะ

ด้วยส่ือวัสดุและเทคนิคต่างๆ เช่น ดินสอ ชาร์โคล เครยอง สีน้ํา สีพาสเทล หรือสีน้ํามัน เป็น

ต้น

Create 2-3 dimensional visual art by using lines Which is an important

visual element in artistic expression According to concepts, content, and

individual expression, patterns Prototype, Emotional expression, principles and

theories of artistic transmission With various materials and techniques such as

pencil, charcoal, crayon, watercolor, pastel or oil color etc.

2023131 ศิลปะส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5)

Environmental Art

การค้นคว้าทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรม และศิลปะภาพพิมพ์

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)

ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์ส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นเน้นการ

กําหนดแนวคิดการแก้ไขปัญหาทางกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมท้ังภายนอก

และภายใน

Research, experiment, creative of works in painting, sculpture and

printmaking arts with various techniques with a consistent relationship
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promote better environment, focus on conceptualization Solving creative

process problems to the environment both inside and outside.

2043108 การสร้างสรรค์งานฝีมือ 3(2-2-5)

Creative Crafts

การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า เพื่อการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และ

ทํางานพร้อมกันอย่างมีความสุข มีวินัยในตนเองและมีทักษะในการแก้ปัญหาในงานประดิษฐ์

ท่ีตนเองได้ทําข้ึน ใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทํางานอย่างคุ้มค่าในงาน

ประดิษฐ์ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการสร้างงานในชีวิตประจําวันหรืองาน

อาชีพจากวัสดุท้องถ่ินวัสดุเหลือใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัยในเรื่อง การสร้าง

ผลิตภัณฑ์ตามงานที่ตนเองออกแบบสร้างสรรค์

Fabric product fabrication To create creative works And working

together happily Self-discipline And have skills in solving problems in the

inventions that have been made use energy, resources and work environment

in a cost-effective manner in inventions, apply wisdom and technology to

create work in daily life or career from local materials, inventive materials And

safe in the matter creating products according to their own creative designs.

2033220 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 3(2-2-5)

Logo Design

ออกแบบเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ ความสําคัญ ประเภท หลักการออกแบบ การนํา

ตราสัญลักษณ์ไปใช้ในกิจกรรมโดยคํานึงถึงหลักของการสื่อสาร

Design the logo, symbol, importance, type, design principle, applying the

logo to the activity, taking into account the principles of communication.

2013132 ภาพประกอบดิจิตอล 3(2-2-5)

Digital Illustration

กระบวนการสร้างภาพประกอบ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ

นําไปประยุกต์ใช้กับสื่อการเรียนการสอนทางศิลปะ

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ)
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2-dimensional and 3-dimensional illustrations creation process with

computer program to be applied to the teaching and learning media.

2023133 การออกแบบลวดลาย 3(2-2-5)

Motive Design

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทต่างๆการผูกลาย และฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบลวดลาย รวมถึงการนําลวดลายไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

The origin and concepts in designing various types of patterns, bindings

And practicing pattern design Including applying patterns in various

applications.

2023134 การออกแบบของท่ีระลึก 3(2-2-5)

Souvenir Design

รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึง

ขั้นตอนการออกแบบและฝึกปฎิบัติการออกแบบให้มีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม

และเป็นท่ีต้องการของตลาด

Patterns and concepts of design of handicraft products in various forms

Including the process of designing and practicing the design to have the

appropriate form and functionality that is needed by the market.

2023135 จิตรกรรมผ้าพระบฏ 3(2-2-5)

Phra Bot Painting

ความหมาย ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของผ้าพระบฏ ฝึกปฏิบัติการ

สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ในรูปแบบของจิตรกรรมผ้าพระบฏแบบต่างๆ ตามหลักวิธีการทาง

จิตรกรรมไทย

Meaning, history, and importance of Phra Bot fabric, practice in the

creation of Buddhist art in the form of fabric painting. According to Thai

painting methods.
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ภาคผนวก ค
ตารางการเปรียบเทียบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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ตารางการเปรียบเทียบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ป)ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระสําคัญ/เหตุผลการเปล่ียนแปลง

1 ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in

Art Education

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in

Art Education

คงเดิม

2 ช่ือปริญญา ช่ือเต็ม(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ศิลปศึกษา)

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education

(Art Education)

ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Art Education)

ช่ือเต็ม(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ศิลปศึกษา)

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education

(Art Education)

ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Art Education)

คงเดิม

3 ปรัชญาของ

หลักสูตร

ผลิตครูดี ครูเก่ง รู้จักสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปะ

พร้อมก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถ

นําไปพัฒนาศักยภาพคนด้านศิลปะในทุกช่วงวัย

ศิลปะเช่ียวชาญ วิชาการเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน

ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรให้สอดกับการ

ผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรู้ความเช่ียวชาญทางด้าน

ศิลปะท่ีเน้นสมรรถนะ

4 วัตถุประสงค์ 1.เป็นครูศิลปศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้

ความสามารถทางการสอนและสร้างสรรค์งานศิลปะ

2.สามารถบูรณาการความรู้ทางศิลปศึกษาให้ครอบคลุม

ตามหัวข้อต่อไปน้ี

2.1 ศิลปะปฏิบัติ นักศึกษามีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

หลักการปฏิบัติงานศิลปะทั้ งแขนงทัศนศิลป์และ

ประยุกต์ศิลป์ รู้จักการวางแผนการดําเนินการ การวิจัย

1. เป็นผู้ท่ีมีค่านิยมร่วม ท่ีตระหนักและยึดการจัดการ

เ รียนรู้ ด้ าน ศิลปะ ท่ี เ น้น ผู้ เ รียน เ ป็น ศูน ย์กลาง มี

เอกลักษณ์ของการเป็นครูศิลปะผู้ประกอบวิชาชีพข้ันสูง

และมีจิตบริการต่อวิชาชีพครูศิลปะและชุมชน

2. เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณและ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามอุดมการณ์ของครูศิลปะ มีจิตอาสาใน

การช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะความคิดในเชิงวิเคราะห์
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และการสร้างสรรค์งานศิลปะ และประยุกต์ใช้เทคนิค

ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรวมถึงการ

นําเสนอผลงานศิลปะ

สังเคราะห์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และ

สามารถนําวิชาชีพทางศิลปะและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา

ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระสําคัญ/เหตุผลการเปล่ียนแปลง

2.2 ประวัติศาสตร์ศิลป์ นักศึกษามีความรู้เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะตะวันออกและศิลปะ

ตะวันตกในยุคต่าง ๆ รวมถึงโบราณสถานสําคัญด้าน

ศิลปะและโบราณวัตถุของศิลปะแขนงต่าง ๆ รวมถึง

ประวัติ แนวคิดของศิลปินในแต่ละยุค ตั้งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ยุคประวั ติศาสตร์และยุคปัจจุบัน

ตลอดจนศิลปะไทยประเภทต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน

ศิลปะ

2.3 ศิลปะวิจารณ์ นักศึกษามีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

หลักการวิจารณ์งานศิลปะ และมีทักษะในการสังเกต

การบรรยาย วิเคราะห์ การตีความผลงานศิลปะ รวมถึง

มีทักษะในการประเมินหรือตัดสินคุณภาพของงานศิลปะ

แขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

2.4 สุนทรียศาสตร์ นักศึกษามีความเข้าใจหลักการ

รับรู้ คุณค่าคุณลักษณะของความงาม สามารถวิเคราะห์

แยกแยะเปรียบเทียบและประเมินค่าทางด้านความงาม

3. มี ทักษะทางปัญญา นักศึกษา รู้จักคิด วิ เคราะห์

สังเคราะห์ ประเมินค่าและสามารถนําความรู้เกี่ยวกับ

แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขา

ชุมชน

3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาสาระด้าน

วิชาชีพครูศิลปศึกษา รอบรู้ในหลักการ แนวคิด และ

ทฤษฎีของเน้ือหาวิชาท่ีสอน สามารถนําความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ศิลปศึกษา มีความเข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลก

รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถอยู่

ร่วมกันกับผู้ อ่ืนบนพ้ืนฐานของความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ตาม

มาตรฐาน

4.เป็นผู้ ท่ีมีปัญญา รู้จักคิด ค้นคว้า วิเคราะห์หา

ข้อเท็จจริงจากส่ือสารสนเทศที่หลากหลาย ก้าวทันความ

เปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจิ ทัล สามารถสร้างและ

ประยุก ต์ ใช้สื่ อและนวัตกรรมการเ รียนการสอน

ศิลปศึกษาในการทําวิจัยเ พ่ือสร้างนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างสัมมาชีพ ความ

มั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่าง

สร้างสรรค์

ป รับปรุงวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ

ศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)

ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาศิลปศึกษา

และปรชัญาของหลักสูตร
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ศิลปศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา การ

พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ รวมถึงมี

ความเป็น ผู้นําในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาการสอน

ศิลปศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์

4. มี ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และมีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของ

5.เ ป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้

ศิลปศึกษา ถ่ายทอดความรู้ ออกแบบและจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ สามารถใช้ศิลปะบูรณาการความรู้ข้าม

ศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน โดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้

อย่างเหมาะสม

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระสําคัญ/เหตุผลการเปล่ียนแปลง

ผู้เรียนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ

5. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความไวในการ

วิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะ

จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มี

ความสามารถในการส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้

และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม

6.มีทักษะการจัดการเรียนรู้

6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะท่ีมี

รูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal)

รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบท่ีไม่เป็น

ทางการ (Informal) ได้อย่างสร้างสรรค์

6. เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีใส่ใจสังคม และดําเนินชีวิต

อย่างมีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึกสากล มีจิตสาธารณะ

เคารพสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เคารพกฎ กติกาและกฏหมายของสังคม รับผิดชอบ

หน้าท่ีของตนเอง มีภาวะผู้นํา รู้คุณค่าและอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
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6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะอย่าง

มีนวัตกรรมสําหรับผู้เรียนท่ีมีความหลากหลาย ท้ังท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลางและท่ีมี

ความต้องการพิเศษ

6.3 มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก

ศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง
5 โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

172 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

6 หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

137 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

6 หน่วยกิต

-ปรับลดจํานวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 172

หน่วยกิต เป็น 137

หน่วยกิต

-เพ่ิมกลุ่มวิชาบังคับเรียน

โดยไม่นับหน่วยกิต

-ปรับช่ือหมวดวิชาเฉพาะ

เป็นหมวดวิชาเฉพาะ

ด้าน และปรับลดจํานวน

หน่วยกิต จาก 136 หน่วย
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 136 หน่วยกิต

2.1 วิชาชีพครู 56 หน่วยกิต

2.1.1 สาระวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพครู 20 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอก 80 หน่วยกิต

2.2.1 ศิลปะปฏิบัติ 50 หน่วยกิต

2.2.1.1 บังคับ 44 หน่วยกิต

2.2.1.2 เลือก 6 หน่วยกิต

2.2.2 การสอนวิชาเอก 30 หน่วยกิต

2.2.2.1 บังคับ 24 หน่วยกิต

2.2.2.2 เลือก 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 40 หน่วยกิต

2.1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต

2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกเด่ียว 40 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความ

ลุ่มลึก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กิต เป็น 101 หน่วยกติ

-ปรับช่ือกลุ่มวิชาเอกกลุ่ม

ศิลปะปฏิบัติ/บังคับ เป็น

เป็นวิชาเอกเด่ียว และ

ปรับช่ือกลุ่มวิชาเอกจาก

ศิลปะปฏิบัติ/บังคับ เป็น

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะและศักยภาพ

ความลุ่มลึก

-ตัดกลุ่มวิชาเอกกลุ่มการ

สอนวิชาเอกออก โดยนํา

เน้ือหาไปบูรณาการกับ

รายวิชาอื่น

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต

วิชาชีพครู 1001101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(2-2–5)

Teacher’s Professionalism, Virtue,

Morality, and Codes of Ethics of Profession

สภาพงานและบทบาทหน้าท่ีของครู ความหมาย

ความสํา คัญของวิชาชีพครู พัฒนาการของวิชา ชีพครู

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5)

Teacher’s Virtue, Moral Principle,

Ethics and Disposition

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น

-ปรับคําอธิบายรายวิชา

เ ป็ น เ ชิ ง ส ม ร ร ถ น ะ

ส ะ ท้ อ น ค ว า ม รู้

ความสามารถและ

ลักษณะครูท่ีดีมีจิต

วิญญาณครู
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มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม

หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตย์สุจริต และอุดมการณ์ของ

ความเป็นครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู การพัฒนา

คุณลักษณะความเป็นครูการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ

ผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี เป็นนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสํานึกสาธารณะและ

เสียสละให้สังคม แนวทางความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู

อย่างต่อเนื่อง การแสวงหา เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ และ

จัดการความ รู้ เกี่ ย ว กับ วิชา ชีพค รู เพื่ อ ใ ห้ทั น ต่อการ

เปล่ียนแปลง

แบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ี

เข้มแข็ง ดํารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและ

สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ

องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู

กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึก

ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง

-เพ่ิมเติมการบูรณาการ

อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ

ค่ า นิ ย ม ขอ งค รู อ ง ค์

ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย

สํ า ห รั บ ค รู แ ล ะ ก า ร

ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

1004101 การประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมาย

สําหรับครู 3(2-2–5)

Quality Assurance in Education and

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

Education Policy and Quality

- เพิ่ ม เ ติ มก าร สืบ ค้น

วิเคราะห์ แนวคิด ด้าน

นโยบาย ยุทธศาสตร์
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Laws for Teachers

กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย

เก่ียวกับการศึกษาภาคบังคับ กฎหมายเก่ียวกับการจัด

การศึกษาสําหรับคนพิการ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

กฎหมายเก่ียวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมาย

เก่ียวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเก่ียวข้อง

โดยตรงกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการคุณภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และ

แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและจัดการความรู้เก่ียวกับ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครูและการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Management

สื บค้ น วิ เ คร า ะห์ แนวคิ ด ด้ านน โ ยบาย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เ พ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถ่ิน บูรณาการ

องค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความ

เข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ

การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการ

ดําเ นินการเกี่ ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

ฝึกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา

และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ

เปล่ียนแปลง

แผนงาน โครงการ เพ่ือ

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

สถานศึกษา

- เพ่ิมเติมองค์ความรู้

ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร

การศึกษา

- องค์ความรู้เก่ียวกับ

กฎหมายสําหรับครูนําไป

บูรณาการในรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู

1021101 ปรัชญาการศึกษา 2(1-2–3)

Educational Philosophy

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาการ

พัฒนาหลักสูตร

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระสําคัญ/เหตุผลการ
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เปลี่ยนแปลง

1021208 การพัฒนาหลักสูตร 3(2–2-5)

Curriculum Development

ค ว า ม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก สู ต ร

องค์ประกอบของหลักสูตร แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการนําหลักสูตรไปใช้ การ

ประเมินหลักสูตร และแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรใน

ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ

วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติออกแบบและจัดทํา

หลักสูตร การนํา หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การ

นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

Curriculum Development

ออกแบบ พัฒนา นําหลักสูตรไปใช้ และ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตาม

ธรรมชาติ ของสาขา วิชา เอก ท่ีสอดคล้อง กับบ ริบท

สถานศึกษาและชุมชน โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด

ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา

จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพื่อให้มีทักษะ

ในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร วิเคราะห์

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัญหาและแนวโน้มในการ

พัฒนาหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ปรับคําอธิบายรายวิชา

เป็นเชิงสมรรถนะและ

บูรณาการองค์ความรู้ท่ี

เ ก่ียวข้องสอดคล้องกับ

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง

ศาสตร์และการนําไปใช้

ใน วิช า ชีพ สํ าหรั บ ยุค

ปัจจุบัน

1022304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

3(2-2-5)

Learning and classroom Management

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้

ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้การ

บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนใน

สถานศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทํา

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Learning Management Methodology

วางแผนและ จัดการ เ รียน รู้ตามธรรมชาติ

สาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี

ความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่

เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21ของผู้เรียน จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ท่ีตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการ

ปรับคําอธิบายรายวิชา

แ ล ะ เ ขี ย น เ ป็ น เ ชิ ง

สมรรถนะโดยบูรณาการ

องค์ความรู้ท่ีเ ก่ียวข้อง

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง

ศาสตร์และการนําไปใช้

ใน วิช า ชีพ สํ าหรั บ ยุค

ปัจจุบัน เน้นการเรียนรู้
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แผนการจัดการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัดทํา

แผนจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และสร้าง

บรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนา

ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิ

ทัลในการจัดการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การจัดการ

และสมรรถนะครูยุคดิจิ

ทั ล ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ

บรรยากาศชั้นเรียน

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

สมรรถภาพความเป็นครู เรียนรู้ท่ีบูรณาการเน้ือหาและภาษา การศึกษาแบบเรียน

รวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ฝึกปฏิบัติการการ

ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี

เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ

จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบท

แตกต่างกัน ใ ช้การสะ ท้อนคิด เ พ่ือ ให้ มี ทักษะและ

ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถนํา

การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น

ค รู ท่ี ดี มี ค ว า ม ร อ บ รู้ แ ล ะ ทั น ส มั ย ต่ อ ค ว า ม

เปล่ียนแปลง

สําหรับผู้เรียนที่มีความ

แตกต่างกัน สมรรถนะ

ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

บทบาทครูในฐานะโค้ช

และการจัดการเรียนรู้

แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ใ น

หลากหลายบริบท

1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 3(2-2-5)

Innovation and Technology in

Education

แนวคิดหลักการของนวัตกรรมการศึกษาและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอน การผลิตและการใช้ เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม การใช้ส่ือมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Innovation and Information

Technology for education and learning

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้อง

กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

-เ ป ล่ี ย น ชื่ อ วิ ช า ใ ห้

ทันสมัย

-ป รั บ ป รุ ง คํ า อ ธิ บ า ย

ร า ย วิ ช า ใ ห้ ทั น ส มั ย

สอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใน

ศตวรรษท่ี 21

-ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้
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การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ส่ือนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้และ

เครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ ฝึกปฏิบัติการสร้างและการ

นําส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การออกแบบ

สื่อเพื่อการเรียนรู้รายบุคคล การประเมินและการปรับปรุง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและการ

เ รียนรู้ กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร

การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี

สอดคล้องกับกลุ่มเน้ือหา

ตามคําอธิบาย

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ

สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ี

ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง

1043124 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Measurement and Assessment for

Learning

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและประเภท

ของการวัดและประเมินผลการศึกษา คุณธรรมของผู้ทําหน้าท่ี

วัดและประเมินผล หลักการและแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ แนวทาง วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ และการ

ตรวจสอบคุณภาพ คะแนน การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Learning Measurement and

Evaluation

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย

วิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสําคัญ

ในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ สะท้อนผ

ลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด

ทฤษฎีการวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการประเมินตาม

สภาพจริง การออกแบบและสร้างเค ร่ืองมือวัดและ

-ปรับการเขียนให้เป็นเชิง

สมรรถนะ

-เ พิ่ ม ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผลท่ีครอบคลุม

ผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง

กันและการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ให้เต็ม

ศักยภาพ และปรับปรุง

การเรียนการสอนเพ่ือ

การเป็นครูที่ดี
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และนําผลการประเมนิไปใช้ในการพัฒนาผู้เรยีน ประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน วิเคราะห์และใช้แนวทางการใช้ผลการวัดและ

ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณนักวัดผล และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ

ทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

1044402 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Research for Learning Development

กระบวนทัศน์ แนว คิด ทฤษฎี รูปแบบและ

กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ลักษณะ หลักการ

และแนวคิดการวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ข้ันตอนและ

กระบวนการวิจัย การสังเคราะห์และใช้ผลวิจัยเพื่อนําไปใช้

ในการวางแผนและปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน และพัฒนาผู้เรียน การกําหนดปัญหาการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)

Research for Learning Development

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา

วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ

ผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ

แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ

สร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิ

-ป รั บ ป รุ ง คํ า อ ธิ บ า ย

ร า ย วิ ช า ใ ห้ ทั น ส มั ย

สอดคล้องกับการวิจัย

แก้ ปัญหา เ พ่ื อ พัฒนา

ผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้

ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น

ศตวรรษท่ี 21

-ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับกลุ่มเน้ือหา

ตามคําอธิบาย
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การเขียน

รายงานการวิ จั ยและการนําผลการวิ จั ย ไปใ ช้ ในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน

เพื่อให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ

เ รียนรู้ และพัฒนาผู้ เรี ยน และใช้การสะท้อนคิดไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความ

รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง

1051205 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)

Psychology for Teachers

ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการส่งเสริม

พัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ การช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้

ตามศักยภาพของตน การส่งเสริมความถนัดและความสนใจ

ของผู้เรียน การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทํางานของสมอง

การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ ความรู้เบ้ืองต้น หลักการและทฤษฎีต่างๆ สําหรับการ

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)

Psychology for Teachers

วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา

สําหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา แก้ปัญหา และส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพและช่วง

วัย และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ วิเคราะห์

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา และจิตวิทยาให้คําปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการ

เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการให้คําแนะนํากับผู้ปกครองเก่ียวกับการ

-ป รั บ ป รุ ง คํ า อ ธิ บ า ย

ร า ย วิ ช า ใ ห้ ทั น ส มั ย

สอดคล้องกับธรรมชาติ

บริบทของผู้ เรียนในยุค

ปัจจุบัน และศาสตร์ด้าน

สมองกับการเรียนรู้

-ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับกลุ่มเน้ือหา

ตามคําอธิบาย

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

แนะแนว และการให้คําปรึกษา ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมแนะแนว

และให้คําปรึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน การวินิจฉัยและช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหา

กระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ

ผู้เรียน จรรยาบรรณสําหรับครูเพ่ือการแนะแนว

ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี เพ่ือให้

สามารถออกแบบการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ

ความเป็นครู จัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้

อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ

ผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และ
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ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

ในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

1082108 การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3)

Special Education

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาวิธี

วิทยาการจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ นวัตกรรม

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

ส า ร สน เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู้

1101501 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 2(1-2-3)

English for Professional Development

ความสําคัญและความสัมพันธ์ของภาษาและ

วัฒนธรรม การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู

การฟังและอ่านสารเก่ียวกับวิชาชีพครูจากส่ือท่ีหลากหลาย

ฝึกปฏิ บั ติก าร พูดตามห ลักการออก เ สีย งและการ ใช้

ภาษาอังกฤษสําหรับช้ันเรียน การเขียนภาษาอังกฤษตาม

ไม่มี อยู่ในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของหลักภาษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู รวมท้ังการใช้

คําศัพท์ทางการศึกษาและศาสตร์ของตนเองให้ถูกต้อง
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1131501 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู

2(1-2-3)

Thai Language and Culture for Teachers

ความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในฐานะเคร่ืองมือ

ในการส่ือสาร วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาท่ี

สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตามระดับชั้นของภาษา ภาษาและ

วัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู การพัฒนาทักษะการฟัง พูด

อ่าน เขียนและใช้ภาษาไทยท่ีจําเป็นสําหรับวิชาชีพครูเพื่อการ

สื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาของวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาตามโอกาสและ

สถานการณ์ บทบาทหน้าท่ีของครูในการส่งเสริม สืบทอดการ

ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึก

ปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์การต่างๆ

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3)

Thai Language for communication for

teachers

วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาสําหรับครู หลักการ

และวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสอน ฝึก

ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง

ท้ังการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า

และการส่ือสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้

ภาษาไทยเพื่อการสอน ท้ังการสอนในชั้นเรียน และการสอน

ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน

การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสืบค้น

สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

- เ ป ล่ี ย น ช่ื อ วิ ช า ใ ห้

ทันสมัย สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุ

สภาและกรอบ มคอ.1

- ป รับป รุ ง คํ าอ ธิบาย

ร า ย วิ ช า ใ ห้ ทั น ส มั ย

สอดคล้องกับสมรรถนะ

การส่ือสารสําหรับครูใน

ศตวรรษท่ี 21

- ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับกลุ่มเน้ือหา

ตามคําอธิบาย

1095101 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี

สํารอง ข้ันความรู้เบ้ืองต้น 2(1-2-3)

Cup Basic Unit Leader TrainingCourse

ไม่มี บูรณาการในกิจกรรม

เสริมความเป็นครูและจัด

อบรมเพ่ือให้ นักศึกษา

ได้รับวุฒิบัตรลูกเสือ1095102 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี

สามัญ ข้ันความรู้เบ้ืองต้น 2(1-2-3)

Scout Basic Unit Leader Training Course

ไม่มี

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระสําคัญ/เหตุผลการ
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เปลี่ยนแปลง

1095103 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น

ความรู้เบ้ืองต้น 2 (1-2-3)

Senior Scout Basic Unit Leader Training

Course

ไม่มี บูรณาการในกิจกรรม

เสริมความเป็นครูและจัด

อบรมเพ่ือให้ นักศึกษา

ได้รับวุฒิบัตรลูกเสือ

1095104 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญข้ันความรู้

ช้ันสูง 2(1-2-3)

Rover Scout Advanced Unit Leader

Training Course

ไม่มี

1020305 การเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริและภูมิปัญญา

ไทย 2(1-2-3)

Learning Through His Majesty’s

Initiatives and Thai Wisdom

ไม่มี เน้ือหา สาระความรู้อยู่

ในรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป

1022305 การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 2(1-2-3)

Learning Management at Elementary

Level

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาวิธี

วิทยาการจัดการเรียนรู้

และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอก)

1023103 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)

Techniques in Learning Management

ไม่มี บู รณาการในรายวิชา

วิทยาการจัดการเรียนรู้

และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอก)

1023209 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

2(1-2-3)

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาการ

พัฒนาหลักสูตร



174

Curriculum Development for

Sustainable Development

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

1023307 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

2(1-2-3)

Learning Management for Thinking Skill

Development

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาวิธี

วิทยาการจัดการเรียนรู้

และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอก)

1024301 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย 2(1-2-3)

Seminar in Contemporary Learning

Management

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาวิธี

วิทยาการจัดการเรียนรู้

การจัดประสบการณ์

วิชาชีพ และรายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอก)

1034102 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
Display and Exhibition

ไม่มี บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู้

1034705 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 2(1-2-3)

Learning Innovation Development

ไม่มี บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการ

เรียนรู้ และรายวิชาการ

วิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

1034706 การถ่ายภาพและผลิตวัสดุกราฟิก 2(1-2-3)

Photography and Graphic Materials

ไม่มี บู รณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส า ร สน เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู้

1034707 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3)

Multimedia for Education

ไม่มี บู รณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส า ร สน เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู้

1035201 การใช้และบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีการเรียนรู้ 2(1-2-3)

Operation and Maintenance of Learning

Technology

ไม่มี บู รณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ส า ร สน เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร

ส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู้
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1043125 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2(1-2-3)

Research in Social Science

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาการ

วิ จั ย เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร

เรียนรู้ และรายวิชาใน

ก ลุ่ ม วิ ช า เ ฉพ าะ ด้ า น

(วิชาเอก)

1043201 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 2(1-2-3)

Achievement Test

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาการ

วัดและประเมินผลการ

เรียนรู้

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

1043412 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5)

Statistics for Research

ไม่มี บูรณาการเน้ือหาสาระท่ี

จําเป็นในรายวิชาต่างๆ

ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สมรรถนะวิชาชีพครูท่ี

กําหนด

1043501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยและประเมินผล

2(1-2-3)

Computer Programs for Research and Evaluation

ไม่มี

1044110 การประเมินโครงการทางการศึกษา 2(1-2-3)

Educational Project Evaluation

ไม่มี

1051602 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(1-2-3)

Human Relations for Teachers

ไม่มี

1053510 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

Creative Thinking Promotion

ไม่มี
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1095104 นนัทนาการเบ้ืองต้นสําหรับครู 2(1-2-3)

Introduction to Recreation for Teachers

ไม่มี

1131502 การใช้ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3)

Thai Language for Teachers

ไม่มี บู รณาการในรายวิชา

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

สําหรับครู1131602 การเขียนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 2(1-2-3)

Writing for Professional Development

ไม่มี

ประสบการณ์

วิชาชีพครู

1021801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1 1(45)

Professional Preparation I

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์

สังเกตสภาพแวดล้อมของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาสภาพ

งานและบทบาทหน้าท่ีของครู ขอบข่ายงานของโรงเรียน มี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครูประจําช้ันและ/หรือประจําวิชา

การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดทําข้อเสนอโครงงาน

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(45)

Professional Practicum I

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออก

ถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณ

วิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจําชั้นใน

สถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ

ปรับคําอธิบายรายวิชา

เป็นเชิงสมรรถนะและ

เ น้ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ

บทบาทและหน้า ท่ีครู

แ ล ะ เ รี ย น รู้ ใ น

สถานศึกษาให้มากข้ึน

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ/หรือการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ

การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้

ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะ

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา

ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู

1022801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2 1(45)

Professional Preparation II

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์

ศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์
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ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา

สัง เคราะห์อง ค์ความ รู้และนํ าผลจากการ เรี ยน รู้ ใน

สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

(PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และ จัด ทําห ลัก สูตร ท่ีสอดคล้อง กับบ ริบทของ ผู้ เ รียน

สถานศึกษา และชุมชน แนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน จัดทํารายงานผลการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม

นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1023835 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 3 1(45)

Professional Preparation III

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์

ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการ

สอน การสนับสนุนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองจัดการเรียนรู้

ในบริบทท่ีหลากหลาย มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาช้ัน

เรียน เพ่ือวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้และนําผลไปปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ จัดทํารายงานผลการพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน นําเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ

ลการฝึกประสบการณ์

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1(45)

Professional Practicum II

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู

ร่วมกับครูพ่ีเล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและ

ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน

บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ

นวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร

จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ

ปรับคําอธิบายรายวิชา

เป็นเชิงสมรรถนะและ

เ น้ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ

บทบาทและหน้า ท่ีครู

แ ล ะ เ รี ย น รู้ ใ น

สถานศึกษาให้มากข้ึน

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

1024807 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(45)

Professional Practicum I

เตรียมความพร้อมในงานท่ีมอบหมายก่อนออกฝึก

พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง

ให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ัง
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ประสบการณ์ สังเกตและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ใน

บริบทท่ีหลากหลาย ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคการศึกษาในฝ่ายงาน

วิชาการของโรงเรียน ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน การ

เตรียมการสอน ทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและ

สถานการณ์ท่ีจริง ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนว

ทางการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ฝึกวางแผนแก้ปัญหา

และพัฒนาการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย โดยจัดทําบันทึกและสะท้อนการเรียนรู้ และ

นําเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วม

โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป

ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1024808 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 2(90)

Professional Practicum II

เตรียมความพร้อมในงานท่ีมอบหมายก่อนออกฝึก

ประสบการณ์ สังเกตการจัดการเรียนรู้ จัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนใน

สถานการณ์ จํ าลองและสถานการณ์ที่ จ ริ ง การออก

แบบทดสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล การตรวจข้อสอบ

การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบปฏิบัติและ

การให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความ

เป็นครูมืออาชีพ และฝึกปฏิบั ติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไ ด้รับ

มอบหมาย โดยจัดทําบันทึกและสะท้อนการเรียนรู้ และ

นําเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระสําคัญ/เหตุผลการ
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เปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา

1025805 ปฏิบัติการสอน 1 6(450)

Teaching Practice I

ปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การวัดประเมินผลและ

นําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู งานสนับสนุนการเรียนการสอน งาน

โครงการพัฒนาวิชาการและแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ

ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะครุศาสตร์ และครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา รวบรวมและ

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ นําเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้

หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาในช่วงระหว่างและ

หลังการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270)

Internship I

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน

เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง

ในการพัฒนาและ มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้ เ รียนให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตาม

ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผล

จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR)

เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนา

ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ปรับคําอธิบายรายวิชา

เป็นเชิงสมรรถนะและ

เ น้ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ

บทบาทและหน้า ท่ีครู

แ ล ะ เ รี ย น รู้ ใ น

สถานศึกษาให้มากข้ึน

1025806 ปฏิบัติการสอน 2 6(450)

Teaching Practice II

ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอน

ในวิชาเอกและงานในหน้าที่ครู งานสนับสนุนการเรียนการ

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 6(270)

Internship II

ปฏิ บัติ ง านในหน้า ท่ีครู ประพฤติตน เป็น

แบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

ปรับคําอธิบายรายวิชา

เป็นเชิงสมรรถนะและ

เ น้ น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ

บทบาทและหน้า ท่ีครู
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สอน การวัดประเมินผลและนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน งานโครงการพัฒนาวิชาการและ

แหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนมี

ความสุข เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสู่การเป็นนวัต

กร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย

แ ล ะ เ รี ย น รู้ ใ น

สถานศึกษาให้มากข้ึน

เพ่ือสร้างการเรียนรู้ และ

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์คณะครุ

ศาสตร์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ และครูพี่

เลี้ยงในสถานศึกษา รวบรวมและสรุปองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี นําเสนอในช่วงระหว่างและ

หลังฝึกประสบการณ์ โดยการสัมมนาและจัดนิทรรศการแสดง

ผลงานท่ีได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง

ในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตาม

ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผล

จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR)

เป็นรายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ

ปฏิ บั ติห น้าที่ ค รู คุณลักษณะของความเ ป็นครู ผ่ าน

กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการ

พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

ฝึกกระบวนการพัฒนา

วิ ช า ชี พค รู อ ย่ า ง เ ป็ น

รูปธรรม สอดคล้องกับ

การพัฒนาวิชาชีพครูท่ี

มันสมัยและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

วิชาเอก หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต

1. วิชาเอก

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

1. วิชาเอก

ปรับหน่วยกิตจาก 80

หน่วยกิต เป็น 61 หน่วย
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1.1 ศิลปะปฏิบัติ 50 หน่วยกิต

1.1.1 บังคับ 44 หน่วยกิต

1.1.2 เลือก 6 หน่วยกิต

1.2 การสอนวิชาเอก 30 หน่วยกิต

1.2.1 บังคับ 24 หน่วยกิต

1.2.2 เลือก 6 หน่วยกิต

1.1 วิชาเอกเด่ียว 40 หน่วยกิต

1.2 วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก

21 หน่วยกิต

กิต หลัก สูตร เดิม มี 2

ก ลุ่ ม วิ ช า คื อ ศิ ล ป ะ

ป ฏิบั ติ และการสอน

วิ ช า เ อ ก

หลักสูตรปรับปรุงมี 1

กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาเอก

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

ศิลปะปฏิบัติ

(บังคับ)

1.1 ศิลปะปฏิบัติ 50 หน่วยกิต

1.1.1 บังคับ 44 หน่วยกิต

1. วิชาเอก

1.1 วิชาเอกเด่ียว 40 หน่วยกิต

2012207 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตกและตะวันออก

2(2-0-6)

History of Western and Eastern Art

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและตะวันออก โดย

เน้นการเรียนรู้ รูปแบบ เน้ือหา วิธีการ ในการสร้างสรรค์ของ

ยุคสมัยต่างๆ

2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(2-2-5)

History of Art

สืบค้นวิเคราะห์ความรู้ เ ก่ียวกับประวัติความ

เ ป็ นม า ขอ ง ศิ ลป ะต ะ วั นตกแล ะ ศิ ลปะต ะ วั นออ ก

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยจากอดีตถึงปัจจุบันท่ีจําเป็นต่อการ

สอน ศิ ลป ศึ กษ า มี ทั กษะก า ร ถ่ า ยทอดค วาม รู้ เ ชิ ง

ประวัติศาสตร์ศิลป์

เปลี่ยนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา

2012208 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยและอาเซียน 2(2-0-6)

History of Thai and ASEAN Art

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและอาเซียน โดยเน้นการ

เรียนรู้ รูปแบบ เนื้อหา วิธีการ ในการสร้างสรรค์ของยุคสมัย

ต่างๆ

ยกเลิกรายวิชา
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201302 องค์ประกอบศิลป์ 3 (1-4-4)

Composition

ความหมายและความสําคัญของทัศนธาตุ (Visual

Elements) องค์ประกอบศิลปะ เพื่อการปฏิบัติงานทัศนศิลป์

2 มิติ และ 3 มิติ

2021137 องค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-5)

Composition

สืบค้น วิ เคราะห์แนว คิด ความหมายและ

ความสําคัญขององค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ จุด เส้น

สี รูปร่างรูปทรง ค่านํ้าหนัก พื้นผิวและพื้นที่ว่าง หลักการจัด

องค์ประกอบ สัดส่วน ความสมดุล จังหวะ ความเด่น

เอกภาพ ทักษะการป ฏิบั ติ ง าน การ พัฒนาผลงาน

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ป รั บ ห น่ ว ย กิ ต แ ล ะ

คําอธิบายรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2011303 ทฤษฎีสี 3(1-4-4)

Color Theory

ค้นคว้าเก่ียวกับความเป็นมาของทฤษฏีสี หลักการ

ใช้สีในงานศิลปกรรม และงานช่าง ต้ังแต่อดีตถึง ปัจจุบัน

เปรียบเทียบข้อแตกต่างของทฤษฏีแต่ละวิธีและประโยชน์ใน

การนํามาใช้ในงานทัศนศิลป์ โดยการปฏิบัติ วิเคราะห์ และ

ทดสอบทางจิตวิทยา

ยกเลิกรายวิชา

2011302 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)

Principles of Design

วิเคราะห์ปัญหาการออกแบบค้นคว้า ข้อมูล

การออกแบบ นําเสนอแนวคิด หลักการและเทคนิคในการสร้

2031215 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)

Principles of Design

สื บ ค้ น วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ

ส่วนประกอบของการออกแบบ และมีทักษะสามารถ

เปล่ียนคําอธิบาย

รายวิชา
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างสรรค์งานออกแบบ โดยเน้นการใช้หลักการออกแบบ การ

จัดองค์ประกอบศิลป์ การแก้ปัญหาในการออกแบบ ฝึกปฏิบัติ

สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ

สร้างสรรค์ผลงานตามหลักการออกแบบสําหรับการสอน

ศิลปศึกษา

2021104 วาดเส้นพ้ืนฐาน 3(1-4-4)

Introduction to Drawing

ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของการวาด

เส้น ฝึกปฏิบัติการลากเส้นชนิดต่างๆ ด้วยเคร่ืองมือ สื่อวัสดุที่

หลากหลาย ฝึกการมองเห็น สังเกต เปรียบเทียบ การ

ถ่ายทอดรูปแบบตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ตลอดจนการ

แก้ปัญหาทาง ด้านเทคนิค อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเร่ืองราว

และสภาพแวดล้อม การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ และ

ภาพคน

ยกเลิกรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2021138 วาดเส้น 1 3(2-2-5)

Drawing I

สืบค้นวิเคราะห์หลักวิธีปฏิบัติการวาดเส้น หุ่น

นิ่ง การเขียนภาพทิวทัศน์ด้วยหลักทัศนียวิทยา โดยใช้

เคร่ืองมือ

รายวิชาใหม่

และส่ือวัสดุที่หลากหลาย ฝึกการมองเห็น การสังเกต

เปรียบเทียบ การถ่ายทอดรูปแบบตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ
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และมีทักษะการสอนการวาดเส้น และปฏิบัติงานวาดเส้น

2021139 วาดเส้น 2 3(2-2-5)

Drawing II

สืบค้นวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี และขั้นตอน

การฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเพ่ือศึกษาโครงสร้างกายวิภาคของ

คนและสามารถสร้างสรรค์งานวาดเส้นภาพคนด้วยเทคนิค

ต่าง ๆ ได้

รายวิชาใหม่

2021132 จิตรกรรมพ้ืนฐาน 3(1-4-4)

Introduction to Painting

ปฏิบัติงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิคสีนํ้า สีอะคริลิค

ฝึกการมองเห็น การสังเกต เปรียบเทียบ การถ่ายทอดรูปแบบ

หุ่นน่ิง ทิวทัศน์ ตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏและสร้างสรรค์ด้วย

เทคนิคต่างๆ พร้อมท้ังมีวินัยในการทํางาน ตรงต่อเวลา

2022115 จิตรกรรม 3(2-2-5)

Painting

สืบค้นวิเคราะห์ทฤษฎีจิตรกรรมขั้นพ้ืนฐาน

ความหมาย ประวัติ ลักษณะและคุณค่า ของงานจิตรกรรม

การประเมินคุณภาพ การใช้เคร่ืองมือ เทคนิคเฉพาะให้

เหมาะสมฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมพ้ืนฐาน ใช้หลักการทฤษฎี

สี น้ําหนักอ่อนแก่ ทัศนมิติเชิงเส้นหรือบรรยากาศในงาน

จิตรกรรมอย่างเป็นระบบข้ันตอน นําไปสู่การสอนศิลปศึกษา

เปลี่ยนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2022313 ประติมากรรมพ้ืนฐาน 3(1-4-4)

Introduction to Sculture

กรรมวิธีของงานประติมากรรม เทคนิควิธีการใน

2022314 ประติมากรรม 3(2-2-5)

Sculture

สืบค้นวิเคราะห์ทฤษฎีประติมากรรมขั้นพ้ืนฐาน

เปลี่ยนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา
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การปฏิบัติงาน เน้นความรู้เก่ียวกัประติมา-กรรมเบ้ืองต้น

ลักษณะและคุณค่าของวัสดุแต่ละชนิดท่ีนํามาสร้างงาน

ประติมากรรม ตลอดจนการเตรียมการใช้เครื่องมือให้

เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การทําแม่พิมพ์

การป้ันนูนสูง นูนต่ําและลอยตัว

ความหมาย ประวัติ ประเภทของประติมากรรม ลักษณะ

และคุณค่าของงานประติมากรรม การประเมินคุณภาพ การ

ใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมกับงานประติมากรรม

สร้างสรรค์ประติมากรรมนูนตํ่า นูนสูง ลอยตัว การทําพิมพ์

และการหล่อช้ินงาน อย่างเป็นระบบข้ันตอน นําไปสู่การ

สอนศิลปศึกษา

2022223 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน 3(1-4-4)

Introduction to Printmaking

ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบกรรมวิธี

การเก็บรักษาเคร่ืองมือ ผลงานและปฏิบัติการพิมพ์ด้วย

เทค นิค พ้ืนฐ าน ต่ า ง ๆ กา ร พิม พ์กล วิ ธี พิ ม พ์ ชิ้ น เ ดี ย ว

(Monotype) การพิมพ์แม่ พิมพ์กระดาษ (Paper block)

กลวิธีพิมพ์ติดปะ (Collograph) กลวิธีพิมพ์ลายฉลุ (Stencil)

และภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood cut) กระบวนการสร้างสรรค์

เทคนิคภาพพิมพ์ต่างๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียน

การสอนได้

2022315 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5)

Printmaking

สืบค้นวิเคราะห์ทฤษฎีภาพพิมพ์ ข้ันพ้ืนฐาน

ความหมาย ประวัติ ประเภทของภาพพิมพ์ ลักษณะและ

คุณค่าของงานภาพพิมพ์ การประเมินคุณภาพ การใช้

เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมกับงานภาพพิมพ์ โดย

เน้นรูปแบบและเน้ือหา ฝึกทักษะ ถ่ายทอดออกมาเป็น

ผลงานศิลปะภาพพิมพ์พร้อมเลือกใช้เทคนิคและวิธีการท่ี

สอดคล้องกับลักษณะการแสดงออกเฉพาะตนอย่างเป็น

ระบบข้ันตอน นําไปสู่การสอนศิลปศึกษา

เปลี่ยนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา

2012305 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้

3(2-2-5)

Integration of Art Education and

learning Subject

ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทฤษฎี

การสอนศิลปศึกษาแบบบูรณาการ (Discipline-Based Art

รายวิชาใหม่

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระสําคัญ/เหตุผลการ
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เปลี่ยนแปลง

Education) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประยุกต์จัดองค์ความรู้และ

ประสบการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และค้นคว้า

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

Visual Arts Practice I

พัฒนาการด้านหลักสูตรศิลปศึกษาระดับประถม

ศึกษาในระดับสากล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกลุ่มสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา

ทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และ

จิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน แนวทางการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา การ

พัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และ

ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จําลอง

รายวิชาใหม่
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2033219 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

Visual Arts Practice II

พัฒนาการด้านหลักสูตรศิลปศึกษาระดับ

รายวิชาใหม่

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

มัธยมศึกษาในระดับสากล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกลุ่มสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา

ทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา

พัฒนาการทางศิลปะของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา รูปแบบ

การสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน แนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษา การ

พัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และ

ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในสถานการณ์จริง

หรือสถานการณ์จําลอง

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย 3(2-2-5)

Multimedia Art

สืบค้นวิเคราะห์ การบูรณาการองค์ความรู้โดย

การ มัล ติ มี เ ดี ยปฏิ สัมพันธ์ ก าร ใ ช้คอม พิว เตอ ร์ ส่ื อ

ความหมายความคิดสร้างสรรค์ ภาพศิลป์ ภาพเคล่ือนไหว

ศิลปะภาพถ่าย วีดีทัศน์ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน

เพ่ือการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา

นําไปใช้ในช้ันเรียนตามช่วงวัย ฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงาน

รายวิชาใหม่
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ทัศนศิลป์หรือนวัตกรรมโดยใช้ส่ือสมัยใหม่

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

Visual Arts Practice I

สืบค้นวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งาน

ทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ

ปฏิบัติงาน กระบวนการคิด การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

จากแนวเรื่องและเทคนิควิธีการท่ีกําหนดให้ ฝึกทักษะความ

รายวิชาใหม่

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

ชํานาญด้วยเทคนิคเฉพาะด้านเพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการรู้

2012304 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

Visual Arts Practice II

สืบ ค้นวิ เคราะ ห์ สั ง เคราะห์กระบวนการ

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ กระบวนการ

เรียนรู้ การปฏิบัติงาน กระบวนการคิด แนวทางการค้นหา

ลักษณะการสร้างงานทัศนศิลป์เฉพาะตน การสร้างสรรค์

งานทัศนศิลป์จากแนวเร่ืองและเทคนิควิธีการท่ีกําหนดข้ึน

ใหม่ เพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้

รายวิชาใหม่

2023103 ศิลปะบาติก 2(2-0-6)

Batik Art

ประวัติความเป็นมาของการทําบาติก วัสดุอุปกรณ์

กระบวนการในการทําบาติก ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานบาติก

ยกเลิกรายวิชา

2032107 การสร้างภาพประกอบ 3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา
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Illustration

ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพประกอบในลักษณะเหมือน

แบบจริงหรือผสมผสานจินตนาการ ภาพการ์ตูน เพ่ือนํามา

ประกอบส่ือต่างๆ เช่น หนังสือสําหรับเด็ก แบบเรียน ส่ือการ

สอน สารคดี เร่ืองส้ัน ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ โดยมีการ

แสดงออกท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับเน้ือหาของส่ือ

2013301 ศิลปะสื่อผสม 3(1-4-4)

Mixed Media Art

ปฏิบัติการใช้ส่ือและวัสดุ ตลอดจนเรียนรู้คุณสมบัติ

การใช้งานสื่อวัสดุประเภทต่างๆ เพ่ือการสร้างสรรค์งาน

ยกเลิกรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

ทัศนศิลป์

2022114 ศิลปะไทยพ้ืนฐาน 3(1-4-4)

Introduction to Thai Arts

ความหมายของศิลปะไทยแต่ละแขนง และฝึก

ปฏิบัติการเขียนลายไทยและภาพไทย สามารถสร้างสรรค์เพ่ือ

นํามาใช้ในแนวทางการอนุรักษ์ อีกท้ังจําแนกแบบและชนิด

ของภาพไทยได้

2022119 ศิลปะไทย 3(2-2-5)

Thai Arts

สืบค้นวิ เคราะห์ ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

ลักษณะวิวัฒนาการของลวดลายไทยแบบต่างๆ เทคนิคและ

ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะประจําชาติ รูปแบบและเน้ือหา

ของจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย

งานวิ จิตรศิลป์ งานประณีตศิลป์ งานศิลปะไทยแบบ

ประเพณีและศิลปะไทยแบบร่วมสมัย ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์

งานศิลปะไทย

เปลี่ยนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา
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2013110 การนําเสนอผลงาน 3(2-2-5)

Presentation

การนําเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆรวมถึงการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการออกแบบเพ่ือใช้ในการนําเสนอผลงาน

ศิลปะการแสดงออกด้วยคําพูด การเตรียมงานข้ันสําเร็จเพ่ือ

โน้มน้าวผู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง การทําแฟ้มสะสมผลงาน การจัด

นิทรรศการ หลักการจัดนิทรรศการ ประเภทของการจัด

นิทรรศการ องค์ประกอบของการนิทรรศการ การใช้สี แสง

เสียงวัสดุอุปกรณ์ การนําคอมพิวเตอร์มาใช้งาน การใช้

ตัวอักษรแบบต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและการ

ประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการเปิดนิทรรศการ

ยกเลิกรายวิชา

2032110 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองต้น 3(1-4-4)

Basic Computer Graphic

เรียนรู้แนวคิดและหลักการจัดองค์ ประกอบศิลป์

ในงานกราฟิก การใช้สีในงานกราฟิก เรียนรู้ระบบและ

ยกเลิกรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

กระบวนการผลิต เพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอน ส่ือส่ิงพิมพ์

สื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปพ้ืนฐานทางการ

ออกแบบ เน้นความงาม รูปแบบการนําไปใช้งาน ให้สอดคล้อง

ปัจจุบัน

2013106 ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)

Local Wisdom Arts and Culture

2013111 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม 3(2-2-5)

Wisdom in Fine Arts

เปล่ียนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา
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ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ภู มิ ปั ญญ า ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ

ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค โดยออกสํารวจภาคสนามยังแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน เช่น การทําเคร่ืองถม การทอผ้ายก การทํา

หนังตะลุง การสานกระเป๋าย่านลิเพา รวมท้ังโบราณสถานใน

ภูมิภาค และนําความรู้จากการศึกษามาประยุกต์ สร้างสรรค์

และต่อยอดในรูปแบบต่างๆ

กระบวนการเกิดภู มิปัญญา อิท ธิพลทาง

วัฒนธรรม การสร้างสรรค์ลักษณะงานศิลปกรรมจากภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน การอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน และมีทักษะวิเคราะห์กระบวนการเกิดภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน อิทธิพลทางวัฒนธรรม สังเคราะห์สร้างสรรค์

ลักษณะงานศิลปกรรมหรือวิชาการ

2014309 การวิจัยเบ้ืองต้นทางศิลปศึกษา 2(1-2-3)

Introduction to Research in Arts

Education

ระ เ บี ยบ วิ ธี วิ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข้อ งกั บ ศิลปะและ

ศิลปศึกษาอย่างเป็นระบบ เตรียมนําเสนอโครงการศิลปศึกษา

นิพนธ์ส่วนบุคคล ฝึกปฏิบัติการค้นคว้า และการ เขียนภาค

นิพนธ์

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 3(2-2-5)

Art Education Thesis

สืบค้นวิเคราะห์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ศิลปะ ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา การเขียนรายงานการ

วิจัย หรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ด้วยระเบียบวิธีวิจัย

เ ชิงสร้ างสรร ค์อย่าง เ ป็นระบบ ลักษณะของผลงาน

ประกอบด้วยเอกสารรายงานการวิจัยทางศิลปศึกษาหรือ

ผลงานศิลปนิพนธ์จากการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ นําเสนอ

เผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ทาง

ทั ศน ศิลป์ สู่ ส า ธารณะ และประ ยุก ต์ ใ ช้ เ พ่ื อ พัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทาง

ทัศนศิลป์

เปล่ียนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2013306 ทัศนศิลป์สําหรับครูศิลปะ 2(1-2-3)

Visual Art for Art Teacher

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5)

Visual Arts Education

เปล่ียนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา
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ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วย

เทคนิคต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้

การสร้างสรรค์ระดับพ้ืนฐานในการคล่ีคลาย ตัดทอน เพ่ิมเติม

จากข้อเท็จจริงท่ีมองเห็น

ความเป็นมาและความสําคัญของศิลปศึกษาใน

ประเทศไทย การพัฒนาของศิลปศึกษาในประเทศไทยและ

ในต่างประเทศ บทบาทและความสําคัญของศิลปศึกษากับ

สังคม ชุมชน วัฒนธรรมและการพัฒนาผู้เรียน หลักการทาง

ทัศนศิลป์และการออกแบบ รูปแบบการถ่ายทอดทาง

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ส่ือผสม การออกแบบ

และมัลติมีเดีย เน้นการปฏิบัติ และการวิจารณ์งานร่วมกัน

ศิลปะปฏิบัติ

(เลือก)

1.1 ศิลปะปฏิบัติ 50 หน่วยกิต

1.1.2 เลือก 6 หน่วยกิต

1. วิชาเอก

1.2 วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ

ความลุ่มลึก 21 หน่วยกิต

2014310 การจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา 2(1-2-3)

Activities for Art Education

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลัก-การ และ

ทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องกับกิจกรรมทางศิลปะ การใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมทางศิลปะเพื่อประโยชน์ในการ

จัดการเรียนการสอนทางศิลปะ

ยกเลิกรายวิชา

2032412 ถ่ายภาพเบ้ืองต้น 3(1-4-4)

Basic Photography

ความสําคัญของการถ่ายภาพ ส่วน-ประกอบและ

หน้าที่ของการถ่ายภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

หลักการถ่ายภาพการจัดองค์ประกอบศิลปะในภาพถ่ายโดย

เน้นความสัมพันธ์ทางรูปแบบกับเนื้อหาการนําเสนอมุมมอง

การถ่ายภาพท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค์และการประยุกต์การ

ยกเลิกรายวิชา
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

ถ่ายภาพมาใช้ในศิลปศึกษา

2023113 จิตรกรรมสีนํ้ามัน 3(1-4-4)

Oil Painting

ปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 มิติ การใช้สี สื่อวัสดุและ

อุปกรณ์ หลักวิธีการเขียนภาพสีนํ้ามัน โดยถ่ายทอดรูปแบบ

จากแบบหุ่นน่ิง ทิวทัศน์ และคน

ยกเลิกรายวิชา

2024114 การระบายสีนํ้า 3(2-2-5)

Watercolor Painting

เรียนรู้หลักการ คุณสมบัติ การใช้สื่อวัสดุสําหรับ

การระบายสีนํ้า และฝึกปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้วิธีการระบายสีนํ้าใน

รูปแบบของการเขียนภาพหุ่นน่ิง และภาพทิวทัศน์

ยกเลิกรายวิชา

2024107 การระบายสีอะคริลิค 3(2-2-5)

Acrylic Painting

ฝึกปฏิบัติการระบายสีอะครีลิคบนวัสดุหลากหลาย

ประเภท เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก และกระดาษ

ยกเลิกรายวิชา

2023114 การวาดภาพประกอบทางชีววิทยา 3(1-4-4)

Biology Illustration

วาดภาพประกอบโครงสร้างของพืชแสดงออกถึง

ความถูกต้องด้านสัดส่วนลักษณะ สีสัน โดยใช้หลักการเขียน

เส้น การวาดภาพลายเส้น การสร้างมิติของภาพด้วยการแรเงา

2023114 การวาดภาพประกอบทางชีววิทยา 3(2-2-5)

Biology Illustration

วาดภาพประกอบโครงสร้างของพืชแสดงออกถึง

ความถูกต้องด้านสัดส่วนลักษณะ สีสัน โดยใช้หลักการเขียน

เส้น การวาดภาพลายเส้น การสร้างมิติของภาพด้วยการแร

ปรับจํานวนหน่วยกิต
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และการใช้จุด การวาดภาพสีนํ้า เงาและการใช้จุด การวาดภาพสีนํ้า

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2033302 การวาดการ์ตูนล้อเลียน 3(2-2-5)

Caricature Drawing

สร้างสรรค์งานเขียนภาพระบายสีการ์ตูนล้อเลียน

ด้วยความคิดและจินตนาการอย่างอิสระสร้างสรรค์งานเขียน

ภาพล้อเลียนบุคคล โดยเขียนล้อเลียนเพ่ือนของตนเอง ด้วย

ความคิดและจินตนาการอย่างอิสระ

ยกเลิกรายวิชา

2023115 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

Creative Drawing

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ในลักษณะ 2 มิติ และ 3

มิติ ด้วยการใช้เส้นเป็นทัศนะธาตุสําคัญในการแสดงออกทาง

ศิลปะตามแนวความคิด เน้ือหา และรูปแบบการแสดงออก

เฉพาะบุคคล

2023115 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(2-2-5)

Creative Drawing

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ในลักษณะ 2 มิติ และ

3 มิติ ด้วยการใช้เส้นเป็นทัศนะธาตุสําคัญในการแสดงออก

ทางศิลปะตามแนวความคิด เ น้ือหา และรูปแบบการ

แสดงออกเฉพาะบุคคล

ปรับจํานวนหน่วยกิต

2023116 จิตรกรรมภาพคนเหมือน 3(1-4-4)

Portrait Painting

หลักการวาดภาพคน และฝึกปฏิบัติการวาดภาพ

ใบหน้าคน โดยเน้นความถูกต้องของสัดส่วน กายวิภาค การ

ถ่ายทอดบุคลิกลักษณะ ความเหมือนต้นแบบ การแสดงออก

ยกเลิกรายวิชา
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ทางอารมณ์ การถ่ายทอดในเชิงศิลปะ ด้วยส่ือวัสดุและเทคนิค

ต่างๆ เช่น ดินสอ ชาร์โคล เครยอง สีน้ํา สีพาสเทล หรือสี

นํ้ามัน เป็นต้น

2023117 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 3(1-4-4)

Landscape Painting

หลักการเขียนภาพทิวทัศน์และฝึกปฏิบัติการใช้สี

และสื่อวัสดุชนิดต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาในการถ่ายทอดและ

แสดงออกในเชิงศิลปะเฉพาะบุคคล

ยกเลิกรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2023118 ถ่ายภาพเพ่ืองานศิลปะ 3(2-2-5)

Photography for Art

ศึกษาวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ของกล้องถ่ายภาพ

ชนิดเลนส์ การจัดภาพ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบ ใน

การประยุกต์ใช้กับโปรแกรมสําเร็จรูปในการตกแต่งภาพด้วย

คอมพิวเตอร์ เน้นการสร้างสรรค์และปฏิบัติการทางศิลปะ

ยกเลิกรายวิชา

2023119 ซิลค์สกรีน 3(1-4-4)

Screen Printing

วิวัฒนาการของงานพิมพ์ซิลค์สกรีน วัสดุอุปกรณ์

แ ล ะ คุณสม บัติ ข อ ง วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ น ง า นพิ มพ์ ซิ ล ค์ ส ก รี น

กระบวนการพิมพ์ซิลค์สกรีน ฝึกปฏิบัติงานพิมพ์สีเดียวและ

แยกสี

ยกเลิกรายวิชา

2013320 ศิลปะสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4) 2013320 ศิลปะสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) ปรับจํานวนหน่วยกิต
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Environmental Art

การค้ นคว้ าทดลองส ร้ างสรร ค์ผลงาน ด้าน

จิตรกรรมประติมากรรม และศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิค

วิ ธี ก า รต่ า งๆที่ มี ค ว ามสอดค ล้อ ง สัมพั นธ์ ส่ ง เ ส ริ ม ให้

สภาพแวดล้อมดีข้ึนเน้นการกําหนดแนวคิดการแก้ไขปัญหา

ทางกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก

และภายใน

Environmental Art

การค้นคว้าทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้าน

จิตรกรรมประติมากรรม และศิลปะภาพพิมพ์ด้วยเทคนิค

วิ ธีการ ต่างๆ ท่ี มีความสอดคล้อง สัม พันธ์ส่ ง เส ริมใ ห้

สภาพแวดล้อมดีขึ้นเน้นการกําหนดแนวคิดการแก้ไขปัญหา

ทางกระบวนการสร้างสรรค์ ท่ีมี ต่อสภาพแวดล้อมทั้ ง

ภายนอกและภายใน

2043103 การสร้างสรรค์งานฝีมือ 3(2-2-5)

Creative Crafts

การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า เพ่ือการสร้าง

ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และทํางานพร้อมกันอย่างมี

ความสุข มีวินัยในตนเองและมีทักษะในการแก้ปัญหาในงาน

2043103 การสร้างสรรค์งานฝีมือ 3(2-2-5)

Creative Crafts

การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า เพ่ือการสร้าง

ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และทํางานพร้อมกันอย่าง

มีความสุข มีวินัยในตนเองและมีทักษะในการแก้ปัญหาใน

คงเดิม

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

ประดิษฐ์ ท่ีตนเองได้ ทํา ข้ึน ใ ช้พลังงานทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อมในการทํางานอย่ าง คุ้มค่ าในงานประดิษฐ์

ประยุกต์ใช้ภู มิปัญญาและเทคโนโลยีในการสร้างงานใน

ชีวิตประจําวันหรืองานอาชีพจากวัสดุท้องถ่ินวัสดุเหลือใช้ได้

อย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัยในเร่ือง การสร้างผลิตภัณฑ์ตาม

งานท่ีตนเองออกแบบสร้างสรรค์

งานประดิษฐ์ท่ีตนเองได้ทําขึ้น ใช้พลังงานทรัพยากรและ

สิ่ งแวดล้อมในการทํางานอย่าง คุ้มค่าในงานประดิษฐ์

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการสร้างงานใน

ชีวิตประจําวันหรืองานอาชีพจากวัสดุท้องถ่ินวัสดุเหลือใช้ได้

อย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัยในเรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์

ตามงานท่ีตนเองออกแบบสร้างสรรค์

2033211 การออกแบบส่ือสาระบันเทิง 3(2-2-5)

Design Media Entertainment

ความรู้พื้นฐาน การทํางาน นําภาพ VDO เข้ามาใช้

ยกเลิกรายวิชา
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ตลอดจนการใช้ Transition, Effect และ Plug-in ต่าง ๆ ใน

การทําเทคนิคพิ เศษ เช่น การทํา Title ทําตัวอักษรให้

เคลื่อนไหว รวมทั้ งการนําเสนองาน หรือ Upload เข้า

Website โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเร่ิม ที่ต้องไม่ละเมิด

ความคิดผู้อื่น ด้วยวิธีสอนสาธิต ปฏิบัติ ส่งงานผ่านระบบ

ออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ด้านการตัดต่อภาพยนตร์ และการใช้ทักษะชีวิต การอยู่

ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคคล และสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารได้อย่าง

สร้างสรรค์ และมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบ

2003104 การเขียนบทและนําเสนอเร่ืองด้วยภาพ

2(1-2-3)

Script Writing and Storyboard

การปฏิบัติการ เรียนรู้การคิดเขียนบท การคิดโครง

เร่ือง ฝึกวาดเส้น เพ่ือสร้างพ้ืนฐานด้วยการเขียนการ์ตูน การ

ยกเลิกรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

สร้างบุคลิกและการถ่ายทอดอารมณ์ให้ตัวละคร ลดทอน

โครงสร้างสรีระ ฝึกเขียน สตอร่ีบอร์ด เพื่อนําเสนองาน ลงสีใส่

เทคนิคพิเศษและทําให้ตัวละครเคล่ือนไหวได้ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

2033212 การออกแบบส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ยกเลิกรายวิชา
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3(2-2-5)

Advertising and Public Relations

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการโฆษณา

บทบาทของการโฆษณาต่อสังคมเศรษฐกิจ การตลาด การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สื่อโฆษณา กระบวนการ

โฆษณา การวางแผนโฆษณา ศึกษาความหมาย ความสําคัญ

ของการประชาสัมพันธ์ และ หลักการประชาสัมพันธ์

กระบวนการประชาสัม พัน ธ์ ก ลุ่ม เ ป้ าหมายของการ

ประชาสัมพันธ์ เคร่ืองมือการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์และ

เทคนิคการประชาสัมพันธ์ คุณลักษณะของนักประชาสัมพันธ์

จริยธรรมของนักประชาสัมพันธ์

2043203 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)

Graphic Design on Packaging

ศึกษาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุ-ภัณฑ์สําหรับ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นเพื่อการจําหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ มี

แนวความคิดท่ีน่าสนใจและตรงตามความต้องการในการใช้

งาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอันจะเป็นส่ิง

สําคัญท่ีช่วยส่งเสริมยอดขาย และดึงดูดผู้บริโภค ตลอดจนเพ่ิม

ความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์

ยกเลิกรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2033213 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 3(1-4-4) 2033213 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 3(2-2-5) ปรับจํานวนหน่วยกิต
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Logo Design

ออกแบบเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ ความสําคัญ

ประเภท หลักการออกแบบ การนําตราสัญลักษณ์ไปใช้ใน

กิจกรรมโดยคํานึงถึงหลักของการสื่อสาร

Logo Design

อ อ ก แ บ บ เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์

ความสําคัญ ประเภท หลักการออกแบบ การนําตรา

สัญลักษณ์ไปใช้ในกิจกรรมโดยคํานึงถึงหลักของการส่ือสาร

2033214 การออกแบบตัวละคร 3(2-2-5)

Character Design

การสร้างแนวคิดและเรียนรู้ทิศทางต่างๆในการ

ออกแบบตัวละครการฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวละคร ท้ังงาน

ภาพสองมิติและงานภาพสามมิติและสามารถใช้เครื่องมือและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบ จนไปถึง

การผลิตข้ันพ้ืนฐาน โดยสามารถนําเสนอวิพากษ์วิจารณ์ได้

ยกเลิกรายวิชา

2043602 ศิลปะการแต่งหน้า 3(2-2-5)

Art of Makeup

บทนําศิลปะการแต่งหน้าเคร่ืองสําอางและอุปกรณ์

การแต่งหน้าทฤษฎีสีท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะการแต่งหน้า เช่น

การผสมสีของรองพ้ืนตาม undertone และ skin tone เป็น

ต้นแสงเงากับการแก้ไขรูปหน้าแนวคิด Sculpting Face Map

กับการแก้ไขรูปหน้า Color Correctors และ Concealerการ

เขียนค้ิวและการแก้ไขการแต่งตาและการแก้ไขรูปตา การแต่ง

ตาแบบสโม๊กก้ี และ Classic Eye Contour การปัดแก้มและ

การแก้ไขการตกแต่งริมฝีปากกับการแก้ไขศิลปะและเทคนิค

การแต่งหน้าสําหรับโอกาสพิเศษกลางวัน เช่น การแต่งหน้า

Natural Look, งานพิธีการ, งานรับปริญญา

ยกเลิกรายวิชา
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2043603 ศิลปะการออกแบบแฟชั่น 3(2-2-5)

Art of Fashion

อง ค์ประกอบ ข้ัน พ้ืนฐาน ทฤษฎี ห ลักการ

ออกแบบแฟช่ันและให้ความสําคัญต่อกระบวนการคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบ โดยมีการปฏิบัติงานจริง

ด้วยโครงงาน 2 มิติ และ 3 มิติ

ยกเลิกรายวิชา

2013121 ภาพประกอบดิจิตอล 3(2-2-5)

Digital Illustration

ศึกษากระบวนการสร้างภาพประกอบ 2 มิติและ 3

มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับส่ือ

การเรียนการสอนทางศิลปะ

2013121 ภาพประกอบดิจิตอล 3(2-2-5)

Digital Illustration

ศึกษากระบวนการสร้างภาพประกอบ 2 มิติและ

3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับ

ส่ือการเรียนการสอนทางศิลปะ

คงเดิม

2023122 การออกแบบลวดลาย 3(1-4-4)

Motive Design

ศึกษาท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบลวดลาย

ประเภทต่างๆ การผูกลาย และฝึกปฏิบั ติการออกแบบ

ลวดลาย รวมถึงการนําลวดลายไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

2023122 การออกแบบลวดลาย 3(2-2-5)

Motive Design

ศึกษาท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบลวดลาย

ประเภทต่างๆ การผูกลาย และฝึกปฏิบัติการออกแบบ

ลวดลาย รวมถึงการนําลวดลายไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

ปรับจํานวนหน่วยกิต

2043123 การออกแบบของท่ีระลึก 3(2-2-5)

Souvenir Design

ศึกษา รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงข้ันตอนการ

2043123 การออกแบบของท่ีระลึก 3(2-2-5)

Souvenir Design

ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงข้ันตอนการ

คงเดิม
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ออกแบบและฝึกปฎิบั ติการออกแบบให้ มี รูปแบบและ

ประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสมและเป็นที่ต้องการของตลาด

ออกแบบและฝึกปฎิบั ติการออกแบบให้มีรูปแบบและ

ประโยชน์ใช้สอยท่ีเหมาะสมและเป็นที่ต้องการของตลาด

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2033224 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5)

Animation Design

วิ ธี ก า รส ร้ า งภาพ เ ค ล่ื อน ไหว เบื้ อ ง ต้นและ

ปฏิ บัติการสร้ างภาพเค ล่ือนไหวด้วยการใ ช้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับส่ือการเรียนการสอน

ทางศิลปะ

ยกเลิกรายวิชา

2033225 การออกแบบตัวอักษร 3(1-4-4)

Typography Design

ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสําคัญ ของ

การออกแบบตัวอักษรและข้ันตอนการออกแบบตัวอักษร เพ่ือ

การนําไปประยุกต์ใช้ในสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ยกเลิกรายวิชา

2023126 จิตรกรรมผ้าพระบฏ 3(1-3-5)

Phra Bot Painting

ความหมาย ประวัติความเป็นมาและความสําคัญ

ของผ้าพระบฏ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ใน

รูปแบบของจิตรกรรมผาพระบฏแบบต่างๆ

2023126 จิตรกรรมผ้าพระบฏ 3(2-2-5)

Phra Bot Painting

ค ว า มหม า ย ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ

ความสําคัญของผ้าพระบฏ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์งาน

พุทธศิลป์ในรูปแบบของจิตรกรรมผาพระบฏแบบต่างๆ

ปรับจํานวนหน่วยกิต
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2014304 ศิลปวิจารณ์ 2(2-0-6)

Art Criticism

ศึกษาการสื่อความหมายการแสดงออกทาง

รูปแบบและเน้ือหาในงานด้านทัศนศิลป์ เพื่อนําไปใช้ในการ

เปรียบเทียบ และประเมินคุณค่าของงานศิลปกรรม

ยกเลิกรายวิชา

2013302 สุนทรียศาสตร์ 2(2-0-6)

Aesthetics

ความหมาย ความสําคัญขอบข่ายสุนทรียศาสตร์

ของปรัชญาตะวันออกและตะวันตกหลักการและทฤษฎี

2012304 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5)

Aesthetics and Art Criticism

ความหมาย ความสําคัญ ความเป็นมา

เปลี่ยนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา

และเปล่ียนจากกลุ่ม

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

สุนทรียศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ หลักการสุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ ทฤษฎีความงาม

ตามหลักสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาทางศิลปะ การสร้าง

ประสบการณ์ทางสุนทรียะ หลักการวิจารณ์งานศิลปะ

ปฏิบัติวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะเพื่อนําไปใช้กับการ

จัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในโรงเรียน

วิ ชาการสอนวิชา เอก

เป็นกลุ่มวิชาเอก

2014312 ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา 2(1-2-3)

Creative Thinking of Arts Education

ศึกษาแนวความคิดของนักปรัชญา บุคคลสําคัญ ท่ี

ประสบความสําเร็จ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวความคิดเพ่ือการ

สอนศิลปศึกษา

ยกเลิกรายวิชา

2013327 จิตวิทยาพัฒนาการศิลปศึกษา 2(2-0-6)

Psychology of Art Education

ยกเลิกรายวิชา
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ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออก

ในงานศิลปะของเด็กวัยต่างๆ ตลอดจนศิลปิน และงาน

ออกแบบ โดยเน้นการวิเคราะห์แนวคิดของศิลปิน และการ

รับรู้ของผู้ชมท่ีมีต่องานศิลปะ

2013303 การวิเคราะห์อาชีพทางศิลปะ 2(2-0-6)

Analysis Artistic career

ศึกษาอาชีพทางด้านศิลปะท่ีมีรูปแบบสอดคล้อง

กับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยศึกษาระบบการบริหารและการ

ดําเนินงาน รสนิยมความต้องการของตลาด การพัฒนา

บุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพ ความฉลาดทางอารมณ์

มารยาททางสังคม การคิดเชิงบวก และเจตคติท่ีดีต่อการ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านศิลปศึกษา

ยกเลิกรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

2014313 สัมมนางานศิลปศึกษา 2(1-2-3)

Seminar in Arts Education

การวิเคราะห์การฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทาง

ศิลปศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติปัญหาและแนวโน้มหรือ

แนวทางการพัฒนาของศิลปะในยุคปัจจุบัน

2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 3(2-2-5)

Organizing Art Education Seminars

สืบค้นวิเคราะห์ เรียนรู้หลักการทฤษฎีการจัด

สัมมนา กระบวนการดําเนินงานสัมมนา นําเสนอผลการ

จัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน ส่ือ

และนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา สัมมนาปัญหา

ในการเรียนการสอนศิลปศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ

แนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ การ

เปลี่ยนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา

และ เปลี่ ยนจ ากกลุ่ ม

วิ ชาการสอนวิชา เอก

เป็นกลุ่มวิชาเอก
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จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์และผลงานเชิง

วิชาการทางศิลปศึกษา

2013116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอนศิลปศึกษา 2(2-0-6)

English to Arts Education

ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตการจัด

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษ สําหรับศิลปศึกษา ทฤษฎีพื้นฐาน

การเรียนรู้ และพัฒนาการทางศิลปศึกษา แนวทางการจัด

กิจกรรมภาษา อังกฤษสําหรับศิลปศึกษา การใช้เทคนิคและ

ส่ือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปศึกษา

2013117 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอนศิลปศึกษา3(2-2-5)

English to Arts Education

ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตการจัด

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษ สําหรับศิลปศึกษา ทฤษฎี

พ้ืนฐานการเรียนรู้ และพัฒนาการทางศิลปศึกษา แนวทาง

การจัดกิจกรรมภาษา อังกฤษสําหรับศิลปศึกษา การใช้

เทคนิคและส่ือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับ

ศิลปศึกษา

ปรับหน่วยกิต

2033215 การออกแบบและผลิตสื่อการสอนศิลปศึกษา

3(2-2-5)

Instructional Media Design and

Production in Arts Education

ความหมาย ประเภท ประโยชน์ และเทคนิค

วิ ธีการผลิต ส่ือการสอนในหลายรูปแบบ เช่น ภาพน่ิง

ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม การวิเคราะห์บทเรียนเพ่ือ

ยกเลิกรายวิชา

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

สร้างสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

และผลิตส่ือการสอน

2024904 ศิลปศึกษานิพนธ์ 4(2-4-6)

Arts Education Thesis

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 3(2-2-5)

Art Education Thesis

เปล่ียนช่ือ ปรับหน่วยกิต

และคําอธิบายรายวิชา
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กําหนดหัวข้อโครงการเฉพาะตนทางศิลปกรรม

วิชาเอกเลือกเพื่อค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ประกอบไปด้วยภาคผลงานภาคเอกสารการสร้างสรรค์ผลงาน

ตามระเบียบวิธีวิจัย ของการทําศิลปนิพนธ์โดยเฉพาะและจัด

นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์

สืบค้นวิเคราะห์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ศิลปะ ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา การเขียนรายงานการ

วิจัย หรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ด้วยระเบียบวิธี

วิจัยเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ลักษณะของผลงาน

ประกอบด้วยเอกสารรายงานการวิจัยทางศิลปศึกษาหรือ

ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์จากการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

นํ า เสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา ผลงาน

สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์สู่สาธารณะ และประยุกต์ใช้เพ่ือ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

การสอนวิชาเอก

(บังคับ)

การสอนวิชาเอก 30 หน่วยกิต

1.2.1 บังคับ 24 หน่วยกิต

1.2.2 เลือก 6 หน่วยกิต

ยกเลิกรายวิชา เน่ืองจาก

นําเน้ือหาไปบูรณาการ

กับรายวิชาอื่น

2013304 การสอนศิลปะระดับปฐมวัย 3(2-2-5)

Art Education in Pre-school

จิตวิทยาและพัฒนาการทางศิลปะ สําหรับช้ัน

ปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะสําหรับชั้นปฐมวัยการเลือกวัสดุ

อุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ การเก็บผลงานและการนําเสนอผลงานทางศิลปะ

สร้างสรรค์สําหรับชั้นปฐมวัยการประเมินผลพัฒนาการทาง

ยกเลิกรายวิชา เน่ืองจาก

นําเน้ือหาไปบูรณาการ

กับรายวิชาอื่น

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง
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ศิลปะสร้างสรรค์สําหรับช้ันปฐมวัย

2013305 การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)

Art Education in Early Childhood

จิตวิทยาและพัฒนาการทางศิลปะ สําหรับช้ัน

ประถมศึกษา พัฒนาการทางศิลปะสําหรับชั้นประถมศึกษา

การเลือกวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการจัด

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเก็บผลงานและการนําเสนอ

ผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์สําหรับชั้นประถมศึกษาการ

ประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะสร้างสรรค์ สําหรับช้ัน

ประถมศึกษา

ยกเลิกรายวิชา เน่ืองจาก

นําเน้ือหาไปบูรณาการ

กับรายวิชาอื่น

2014314 การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)

Art Education in Higher Education

จิตวิทยาและพัฒนาการทางศิลปะ สําหรับช้ัน

มัธยมศึกษา พัฒนาการทางศิลปะสําหรับช้ันมัธยมศึกษา การ

เลือกวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเก็บผลงานและการนําเสนอ

ผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์สําหรับช้ันมัธยมศึกษา การ

ประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะสร้างสรรค์ สําหรับช้ัน

มัธยมศึกษา

ยกเลิกรายวิชา เน่ืองจาก

นําเน้ือหาไปบูรณาการ

กับรายวิชาอื่น

หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรี

เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คงเดิม



208

ให้ เ ลื อก เรี ยนรายวิ ช า ใดๆ ในหลั กสู ตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ี

ให้ เ ลือกเ รียนรายวิชาใดๆ ในหลัก สูตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ี

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสําคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง

เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดย

ไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

น้ี

เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดย

ไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของ

สาขาวิชาน้ี
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ภาคผนวก ง

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา

และสาระความรู้และสมรรถนะ

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาชีพครู

(มคอ.1)

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

(ก) มาตรฐานความรู้

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม

และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง

3(2-2-5)

1002101 นโยบายและการบริหาร

คุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)

1. ค่านิยมของครู คุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู

จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ

เป็นครู

1001103 คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 3(2-2-5)

2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา

การศึกษาและจิตวิทยาให้คําปรึกษา

ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ

3. จิตวิทยาสําหรับครูเพ่ือจัดการ

เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู

3(2-2-5)

3. เน้ือหาวิชาท่ีสอน หลักสูตร

ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู้

4. หลักสูตรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู้

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)
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1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้ 3(2-2-5)

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5)

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชา

ทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

2033219 การจัดการเรียนรู้วิชา

ทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารการศึกษา

และการเรียนรู้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้ 3(2-2-5)

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้

และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1042109 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 3(2-2-5)

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา

และสาระความรู้และสมรรถนะ

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาชีพครู

(มคอ.1)

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

3(2-2-5)

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

8. ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 1131503 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

สําหรับครู 2(1-2-3)

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

3(2-2-5)

9000137 ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะ

การทํางาน 3(2-2-5)

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้ 3(2-2-5)

6. การออกแบบและการดําเนินการ

เก่ียวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา

1002101 นโยบายและการบริหาร

คุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)

(ข) มาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(45)
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เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1(45)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ

1024809 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 6(270)

1024810 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 2 6(270)

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา

และสาระความรู้และสมรรถนะ

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาชีพครู

(มคอ.1)

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

(ก) มาตรฐานความรู้

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม

และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง

3(2-2-5)

1002101 นโยบายและการบริหาร

คุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)

1. ค่านิยมของครู คุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู

1001103 คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
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จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ

เป็นครู

ความเป็นครู 3(2-2-5)

2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา

การศึกษาและจิตวิทยาให้คําปรึกษา

ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ

3. จิตวิทยาสําหรับครูเพ่ือจัดการ

เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)

3. เน้ือหาวิชาท่ีสอน หลักสูตร

ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู้

4. หลักสูตรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู้

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้ 3(2-2-5)

1022306 วิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5)

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชา

ทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

2033219 การจัดการเรียนรู้วิชา

ทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา

และสาระความรู้และสมรรถนะ

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาชีพครู

(มคอ.1)

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน

หน่วยกิต (ท-ป-อ)

5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

การศึกษาและการเรียนรู้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5)

4. การวัดประเมินผลการเรียนรู้

และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน

6. การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5)

7. การวิจัยและการพัฒนา 1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
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นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5)

5. การใช้ภาษาไทย,

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

8. ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับ

ครู

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู

2(2-2-5)

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

3(2-2-5)

9000137 ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการ

ทํางาน 3(2-2-5)

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5)

6. การออกแบบและดําเนินการ

เก่ียวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ

การศึกษา 3(2-2-5)

(ข) มาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างเรียน

การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

1 ปี

1022802 ฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ 1 1(45)

1023802 ฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ 2 1(45)

การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

1024836 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 6(270)

1024809 ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 2 6(270)

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาศิลปศึกษา
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มาตรฐานคุณวุฒิและสาระ

ความรู้และสมรรถนะ

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

(มคอ.1)

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน หน่วยกิต (ท-ป-อ)

1.ศิลปะปฏิบัติ สาระความรู้

1.ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักการ

ปฏิบัติงานศิลปะแขนงต่างๆ ได้แก่

ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

2.การวางแผน แนวคิด การวิจัย การ

ดําเนินการ และ การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ

3.การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

4.การนําเสนอผลงานศิลปะ

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5)

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

2033219 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 4(2-4-6)

2021137 องค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5)

2031215 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)

2021138 วาดเส้น 1 3(2-2-5)

2021139 วาดเส้น 2 3(2-2-5)

2022115 จิตรกรรม 3(2-2-5)

2022314 ประติมากรรม 3(2-2-5)

2022315 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5)

2022119 ศิลปะไทย 3(2-2-5)

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย 3(2-2-5)

สมรรถนะ

รู้และเข้าใจในทฤษฎีศิลปะขั้นพื้นฐาน

มีทักษะทางศิลปะสามารถถ่ายทอด

ให้กับผู้เรียนรายบุคคล หรือกลุ่ม (Art

tutor)

2.ประวัติศาสตร์ศิลป์ สาระความรู้

1.ค ว า ม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ

ประวัติศาสตร์ของศิลปะตะวันออก

และศิลปะ

ตะวันตกในยุคต่างๆ

2.โบราณสถานสํ า คัญด้านศิลปะ

โบราณวัตถุของศิลปะแขนงต่างๆ

3.ประวัติ แนวคิดของศิลปินแต่ละยุค

ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ยุคประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบัน

4.ศิ ล ป ะ ไ ท ย ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านศิลปะ

2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(2-2-5)

2022119 ศิลปะไทย 3(2-2-5)

2013111 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม 3(2-2-5)

สมรรถนะ

สามารถเ ป็น ผู้ช่ วยสอนศิลปะใน

โรงเรียน (Art teacher assistant)

3.ศิลปวิจารณ์ สาระความรู้

1. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักการ

วิจารณ์งานศิลปะ

2.มีทักษะในการสังเกต การบรรยาย

วิเคราะห์ การตีความผลงานศิลปะ

2021137 องค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5)

2031215 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)

2012304 สุนทรียศาสตร์และศิลปะวิจารณ์ 3(2-2-5)

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 4(2-4-6)

2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 3(2-2-5)
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มาตรฐานคุณวุฒิและสาระ

ความรู้และสมรรถนะ

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

(มคอ.1)

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน หน่วยกิต (ท-ป-อ)

3. มีทักษะในการประเมินหรือตัดสิน

คุณภาพของงานศิลปะแขนงต่างๆ

อย่างเป็นระบบ

2012305การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้

3(2-2-5)

สมรรถนะ

มีทักษะในการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ทางศิลปะ และเป็นผู้สอนร่วม

ในโรงเรียนและผู้ช่วยศิลปิน (Co-Art

Teacher, Co-Artist)

4.สุนทรียศาสตร์ สาระความรู้

1.ความรู้เบ้ืองต้นด้านความหมายและ

การรับรู้ศิลปะแต่ละแขนง(ทัศนศิลป์

ดนตรี นาฏศิลป์)

2.การรับรู้ การซาบซึ้งด้านความงาม

และสุนทรียภาพ

3.การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า

ทางศิลปะ

2012304 สุนทรียศาสตร์และศิลปะวิจารณ์ 3(2-2-5)

2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 3(2-2-5)

สมรรถนะ

สามารถจัดการเรียนรู้ทางศิลปะ โดย

บูรณาการการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ หรือการวิจัยและเป็นครูผู้สอน

ศิลปะโรงเรียน (Art Teacher)
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/

กิจกรรมเสริมความเป็นครู

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและ

ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ

ทํ า ง านขอ งครู ก า ร พัฒน า

ความรู้สึก ถึงตัวตนความเป็นครู

และมี เจตคติ ต่อวิชาชีพครู ท่ี

เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพ

ครูและชุมชน

1. เ ป็น ผู้ ท่ีมี ค่ า นิยมร่ วม ท่ี

ตระหนักและยึดการจัดการ

เรียนรู้ด้านศิลปะท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง มีเอกลักษณ์

ข อ ง ก า ร เ ป็ น ค รู ศิ ล ป ะ ผู้

ประกอบวิชาชีพข้ันสูง และมี

จิตบริการต่อวิชาชีพครูศิลปะ

และชุมชน

1001103 คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และ

จิตวิญญาณความเป็นครู

3(2-2-5)

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5)

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1

3(2-2-5)

2033219 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2

3(2-2-5)

2. เ ป็ น ค น ดี มี คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู

มีจิตวิญญาณครูและยึดม่ันใน

จรรยาบรรณของวิชา ชีพครู

ปฏิบัติหน้าท่ีตามอุดมการณ์

ค ว าม เป็ นค รู ด้ ว ยคว าม รั ก

ศ รั ท ธ า ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตน

และทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้าง

แรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้

และผลประ โยช น์ สู ง สุ ดแก่

ผู้ เรียน มีความพอเพียงและ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี

ท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

2. เ ป็น ผู้ ท่ี มี คุณธรรมและ

จริยธรรม มีจิตวิญญาณและ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามอุดมการณ์

ของครูศิลปะ มีจิตอาสาในการ

ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ อ่ื น มี ทั ก ษ ะ

ความคิ ด ใน เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะห์

สังเคราะห์ มีการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง และสามารถนํา

วิ ช า ชี พ ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี ทั น ส มั ย ม า

ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชนใ์น

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

1001103 คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และ

จิตวิญญาณความเป็นครู

3(2-2-5)

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5)

1051106 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู

2(1-2-3)

2012304 สุนทรียศาสตร์และ ศิลปะวิจารณ์

3(2-2-5)

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย 3(2-2-5)

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1
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3(2-2-5)

2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2

3(2-2-5)

3. เ ป็น ผู้ เ รียน รู้และฉลาด รู้

และมีปัญญา เป็นผู้มีความ รู้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด

วิเคราะห์การคิดข้ันสูง มีความ

รอบ รู้ ด้ านการ เ งิ น สุ ขภาพ

สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่า

ทันการเปล่ียนแปลงของสังคม

และของโลก การสร้างสัมมาชีพ

และความม่ันคงในคุณภาพชีวิต

ของตนเอง

3. เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในเน้ือหาสาระ

ด้านวิชาชีพครูศิลปศึกษา รอบ

รู้ในหลักการ แนวคิด และ

ทฤษฎีของเน้ือหาวิชาท่ีสอน

สามารถนําความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน

การจั ดการ เ รียนการสอน

ศิลปศึกษา มีความเข้าใจชีวิต

เข้าใจชุมชน เข้าใจ

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5)

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5)

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ

3(2-2-5)

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ

การศึกษา 3(2-2-5)

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5)

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/

กิจกรรมเสริมความเป็นครู

ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี

ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บาก

บ่ัน ใฝ่เรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้

เป็นบุคคลที่ เรียนรู้และรอบรู้

ทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา

โ ล ก รู้ เ ท่ า ทั น ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงของสังคม และ

สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นบน

พ้ืนฐานของความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม มีทักษะการเรียนรู้

ต ล อ ด ชี วิ ต ส า ม า ร ถ ใ ช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เ พื่ อ ก า ร ส่ื อ ส า ร ไ ด้ ต า ม

มาตรฐาน

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

3(2-2-5) 1051106

จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5)

2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(2-2-5)

2021137 องค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5)

2021138 วาดเส้น 1 3(2-2-5)

2021139 วาดเส้น 2 3(2-2-5)

2022115 จิตรกรรม 3(2-2-5)

2022314 ประติมากรรม 3(2-2-5)

2022315 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5)

2031215 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)

2013111 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม

3(2-2-5)

2022119 ศิลปะไทย 3(2-2-5)

2013116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนศิลปศึกษา

3(2-2-5)

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย 3(2-2-5)

4. เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์

น วั ต ก ร ร ม เ ป็ น ผู้ มี ทั ก ษ ะ

ศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถ

4. เป็นผู้ ท่ี มี ปัญญา รู้ จักคิด

ค้ น ค ว้ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า

ข้อเท็จจริงจากส่ือสารสนเทศ

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
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คิดวิเคราะห์ การคิดข้ันสูง มี

ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการ

ทํางานเป็นทีม มีทักษะข้าม

วั ฒ น ธ ร ร ม รู้ เ ท่ า ทั น ส่ื อ

เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่

การปล่ียนแปลงของสังคมและ

ของ โลก มี ส่ วนร่ วม ในการ

พัฒนาความ ก้าวหน้า ใ ห้ กับ

วิชาชีพครู สามารถแสวงหา

ความรู้พัฒนาความรู้งานวิจัย

และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา

ต น เ อ ง ผู้ เ รี ย น ใ ห้ เ ต็ ม ต า ม

ศักยภาพ ตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล

ที่หลากหลาย ก้าวทันความ

เปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจิทัล

สามารถสร้างและประยุกต์ใช้

ส่ือและนวัตกรรมการเรียน

การสอนศิลปศึกษาในการทํา

วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน

รวมถึงสร้างสัมมาชีพ ความ

มั่ นคงใน คุณภาพชีวิ ตของ

ตนเองและครอบครัวได้อย่าง

สร้างสรรค์

3(2-2-5)

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5)

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

3(2-2-5)

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ1 1(45)

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ2 1(45)

2012305 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการ

เรียนรู้ 3(2-2-5)

2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา

1(0-3-2)

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย 3(2-2-5)

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 3(2-2-5)

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงใน

การ จัดการ เ รียน รู้ เป็ น ผู้มี

ความสามารถในการจัดเน้ือหา

ส า ร ะ อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม

วางแผนและจั ดการ เ รียน รู้

ถ่ า ยท อดค ว า ม รู้ ส ร้ า ง แ ร ง

บันดาลใจ

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงใน

การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ถ่ายทอดความรู้ ออกแบบและ

จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้

สามารถใช้ศิลปะบูรณาการ

ความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5)

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/

กิจกรรมเสริมความเป็นครู

และส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการ

เรียนรู้และมีความสุขในการ

เรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน

รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการ

จัดการ เ รียน รู้ กิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่ือ แหล่ง

เ รี ยน รู้ ชุมชน ภูมิ ปัญญา ใน

ชุมชนท่ีเหมาะสมกับสาระวิชา

และผู้เรียน ท่ีมีความแตกต่าง

กัน สามารถบูรณาการความรู้

ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และ

ก า ร วิ จั ย ส า ม า ร ถ นํ า ม า

วัฒนธรรมและสามารถนํามา

ประ ยุก ต์ ใ ช้ ในการ จัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์

การสอน โดยใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5)

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

3(2-2-5)

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6(270)

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6(270)

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1

3(2-2-5)

2033219 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2

3(2-2-5)
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ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการศาสตร์การสอน

ความรู้ เ น้ื อหาส าร ะ และ

เทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนา

การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจน

นํ า ไปใ ช้ ในการแก้ ไข ปัญหา

พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม

2012305 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการ

เรียนรู้ 3(2-2-5)

6. เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และ

ใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รัก

ท้องถิ่น มีจิต สํานึกไทยและ

จิตสํานึกสากล รู้ คุณค่าและมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาไทยและท้องถ่ิน มีจิต

อาสา และดําเนินชีวิตตามวิถี

ประชาธิปไตย มีความยุติธรรม

แ ล ะมี ค ว า ม ก ล้ า ห าญท า ง

จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง

รู้ถูก รู้ ผิด รู้ชอบ ช่ัว ดี กล้า

ปฏิเสธและต่อต้านการกระทําท่ี

ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ

และศักด์ิศรี ความเป็นมนุษย์มี

จิตสํานึกเป็นพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก

6. เป็นพลเมืองและพลโลกท่ี

ใส่ใจสังคม และดําเนินชีวิต

อย่ า งมี จิ ตสํ า นึ ก ไทยและ

จิตสํานึกสากล มีจิตสาธารณะ

เคารพสิทธิและเสรีภาพและ

ศั ก ดิ์ ศ รี ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์

เคารพกฎ กติกาและกฏหมาย

ของสังคม รับผิดชอบหน้าท่ี

ของตนเอง มีภาวะ ผู้ นํา รู้

คุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง

3(2-2-5)

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา

3(2-2-5)

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3(2-2-5)

2013111 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม

3(2-2-5)

2022119 ศิลปะไทย 3(2-2-5)
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ภาคผนวก จ

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

1. ช่ือ-สกุล นางสาวปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์

2. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ.

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร

2554

ศม. ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546

ศบ. ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539

4. ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัย

ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์. (2559). การศึกษาศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เพื่อนําไปสู่การออกแบบสร้างสรรค์ภาพ

สําเร็จรูปที่สื่อถึงอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินภาคใต้. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว.วิจัย”

ครั้งท่ี 9, (น.157-167). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

5. ภาระการสอน

2032107 การสร้างภาพประกอบ 3(2-2-5)

2013309 วิจัยเบื้องต้นทางศิลปศึกษา 2(1-2-3)

2033215 ออกแบบและผลิตสื่อการสอนศิลปศึกษา 3(2-2-5)

2014106 ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)

2033214 การออกแบบตัวละคร 3(2-2-5)

2023123 การออกแบบของท่ีระลึก 3(2-2-5)

2013111 ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม 3(2-2-5)

2021137 องค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5)

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 4(2-4-6)
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

1. ช่ือ – สกุล นายพิเชษฐ์ ไชยสงค์

2. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ.

ศป.ม. ทัศนศิลป์ (วิชาเอก

จิตรกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

2553

ศ.บ. จิตรกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2545

4. ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัย

พิเชษฐ์ ไชยสงค์. (2561). วาดเส้นสร้างสรรค์ในงานจิตรกรรมแบบเซอร์เรียลิสม์ : สภาวะของการ

แปรเปลี่ยน. ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับนานาชาติครั้งที่ 1

“ความม่ันคงด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 11 มิถุนายน 2561, (น.26-38).

5. ภาระการสอน
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2021104 วาดเส้นพ้ืนฐาน 3(1-1-4)

2011303 ทฤษฎีสี 3(1-1-4)

2014302 สุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4)

2012207 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตกและตะวันออก 2(2-0-6)

2022308 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยและอาเซียน 2(2-0-6)

2023113 จิตรกรรมสีน้ํามัน 3(1-4-4)

2023114 การวาดภาพประกอบทางชีววิทยา 3(1-4-4)

2023115 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(1-4-4)

2023116 จิตรกรรมภาพคนเหมือน 3(1-4-4)

2023117 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 3(1-4-4)

2023126 จิตรกรรมผ้าพระบฏ 3(1-3-5)

2023114 ศิลปะไทยพ้ืนฐาน 3(1-1-4)

2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(2-2-5)

2021138 วาดเส้น 1 3(2-2-5)

2021139 วาดเส้น 2 3(2-2-5)

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

1. ช่ือ – สกุล นายสมชาย สหวิศิษฏ์

2. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ.

ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 2542

กศ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534

5. ผลงานทางวิชาการ

ตํารา

สมชาย สหวิศิษฏ์. (2559). จิตรกรรมสีนํ้า. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช
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ภาระการสอน

2022223 ภาพพิมพ์พื้นฐาน 3(1-1-4)

2012303 ศิลปะบาติก 3(1-1-4)

2013301 ศิลปะสื่อประสม 3(1-1-4)

2021132 จิตรกรรมพ้ืนฐาน 3(1-1-4)

2033106 ทัศนศิลป์สําหรับครูศิลปะ 2(1-2-3)

2032412 ถ่ายภาพเบื้องต้น 3(1-1-4)

2014114 การระบายสีน้ํา 3(2-2-5)

2013107 การระบายสีอะคริลิค 3(2-2-5)

2023118 ถ่ายภาพเพื่องานศิลปะ 3(2-2-5)

2023119 ซิลส์สกรีน 3(1-1-4)

2023122 การออกแบบลวดลาย 3(1-1-4)

2013303 การวิเคราะห์อาชีพทางศิลปะ 2(2-0-6)

2014311 ศิลปะวิจารณ์ 2(2-0-6)

2014313 สัมมนางานศิลปศึกษา 2(1-2-3)

2011304 ทัศนศิลปศึกษา 3(2-2-5)

2022115 จิตรกรรม 3(2-2-5)

2022314 ประติมากรรม 3(2-2-5)

2022315 ภาพพิมพ์ 3(2-2-5)

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 4(2-4-6)
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

1. ช่ือ-สกุล นางเจษฎา สุขสิกาญจน์

2. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

3. ประวัติการศึกษา
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คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ.

กศ.ม. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร

2552

ศศ.บ. ออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร

2539

4. ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัย

เจษฎา สุขสิกาญจน์. (2561) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ชุมชน. ใน รายงานการประชุมวิชาการทางการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งท่ี 1,

(น.141-148). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

5. ภาระการสอน

2011302 องค์ประกอบศิลป์ 3(1-4-4)

2012207 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตกและตะวันออก 2(2-0-6)

2022308 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยและอาเซียน 2(2-0-6)

2013304 การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)

2013110 การนําเสนอผลงาน 3(2-2-5)

2014310 การจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา 2(1-2-3)

2013304 การสอนศิลปะระดับปฐมวัย 3(2-2-5)

2014314 การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา 3(22-5)

2014313 สัมมนางานศิลปศึกษา 2(1-2-3)

2023127 จิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปศึกษา 2(2-0-6)

2013303 การวิเคราะห์อาชีพทางศิลปะ 2(2-0-6)

2033302 การวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน 3(2-2-5)

2043203 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5)

2043602 ศิลปะการออกแบบแฟชั่น 3(2-2-5)

2011212 ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3(2-2-5)

2012305 การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้ 3(2-2-5)

2033217 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)
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2033219 การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 4(2-4-6)
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร

1. ช่ือ-สกุล นางตวงรัก รัตนพันธ์ุ

2. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

3. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ.

ศศ.ม การส่ือสารพัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2555

ศศ.บ. ศิลปกรรม

ออกแบบนิเทศศิลป์

สถาบันราชภัฏ

นครศรีธรรมราช

2546

4. ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัย

ตวงรัก รัตนพันธ์ุ. (2561). การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับเครื่องประดับกะลามะพร้าว กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนหัตถกรรมกะลามะพร้าวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช. ใน รายงานการประชุม

วิ ช าการทางการออกแบบส ร้ า งสรร ค์ ระดั บชา ติ ค ร้ั งที่ 1, (น .106-117) ขอนแก่น :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

5. ภาระการสอน
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2012302 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)

2032110 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 3(1-4-4)

2014312 ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา 2(1-2-3)

2023120 ศิลปะสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4)

2033211 การออกแบบส่ือสาระบันเทิง 3(2-2-5)

2003104 การเขียนบทและนําเสนอเรื่องด้วยภาพ 2(1-2-3)

2033212 การออกแบบส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)

2033213 การออกแบบตราสัญลักษณ์ 3(1-4-4)

2043602 ศิลปะการแต่งหน้า 3(2-2-5)

2023122 การออกแบบลวดลาย 3(1-1-4)

2023125 การออกแบบตัวอักษร 3(1-4-4)

2031215 หลักการออกแบบ 3(2-2-5)

2014901 การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 3(2-2-5)

2033218 ศิลปะมัลติมีเดีย 3(2-2-5)

2013108 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1 3(2-2-5)

2013109 การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2 3(2-2-5)

2014902 ศิลปศึกษานิพนธ์ 4(2-4-6)
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ภาคผนวก ฉ

คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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