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ค 

ค าน า 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (หลักสูตร4ปี) 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จัดท าขึ้นเพ่ือให้ได้
หลักสูตรที่ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา เพ่ือให้สามารถน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในศาสตร์การสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา   
จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเทียบเคียงโดยยึดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยส ารวจ
ความต้องการและความพึงพอใจทั้งของนักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เพ่ือน ามาปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้การ
ปรับปรุงหลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วย
วิพากษ์หลักสูตร และให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยวิริยอุตสาหะ จนท าให้การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562) ส าเร็จด้วยดี 
 

            คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
                                       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

                      พ.ศ. 2562 

 



ง 

สารบัญ 
  หน้า 

ค าน า  (ค) 
สารบัญ  (ง) 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 3 
 9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์   

    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4 
 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
5 
 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

6 
 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

7 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 
 
 
 
 
 

  



จ 

 สารบัญ (ตอ่)  

  หน้า 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 12 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 12 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 12 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 15 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

   (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) 
40 

 5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

47 
48 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 49 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 49 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 53 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

4. การกระจายความรับผิดชอบของสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา 
61 
75 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 91 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 91 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 91 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 91 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์ 92 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 92 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 92 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 94 
 1. การก ากับมาตรฐาน 94 
 2. บัณฑิต 95 
 3. นักศึกษา 96 
 4. อาจารย์ 98 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน ประเมินผู้เรียน 98 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

99 
100 



ฉ 

 สารบัญ (ตอ่)  

  หน้า 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 102 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 102 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 102 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 102 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 103 

   
 

ภาคผนวก  104 
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
106 

ภาคผนวก ข ค าอธิบายรายวิชา 127 
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

185 

ภาคผนวก ง ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

198 

ภาคผนวก จ ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 209 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (หลักสูตร4ปี) 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คณะ   :  ครุศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร :  T20192128102951   
 

ชื่อปริญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Digital Technology for  

 Education 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 

 ชื่อย่อ  :    ค.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Digital Technology for Education) 
    ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Digital Technology for Education) 

 

3. วิชาเอก  -  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
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5.3 ภาษาที่ใช้  
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (หลักสูตร  4 ปี) 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562)  
  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม   
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์         
พ.ศ. 2562  

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2562    

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 เดือกรกฎาคม พ.ศ. 2562     
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตาม  มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  ครูสอนวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา วิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาโสตทัศนศึกษา  

วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวิชาการงานอาชีพในทุกสังกัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.2  นักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/นักเทคโนโลยีการศึกษา 
8.3  นวัตกรทางการศึกษา 
8.4  บุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  
8.5  ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเฉพาะทางอ่ืนๆ 
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 9.  ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจ าตัว 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 9399 0001X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวชิราพร หนูฤทธ์ิ ปร.ด. 
M.Ed. 
ค.ม. 

ศษ.บ. 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
Education policy & Management 
โสตทัศนศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
University of Melbourne, Australia. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2561 
2542 
2533 
2531 

3 8001 0008X XX X อาจารย ์ นายเศณวี  ฤกษ์มงคล ศษ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2552 
2549 

1 8008 0007X XX X อาจารย ์ นายอนุวัฒน์  จันทสะ ศษ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

2553 
2551 

3 8007 0009X XX X อาจารย ์ นางสาวธณัฐชา  รัตนพันธ์  ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2560 

   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2554 

   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
   วท.บ. สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 
1 8099 0007X XX X อาจารย ์ ว่าท่ีร้อยเอกปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังษ ี วท.ม. 

วท.บ. 
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

2556 
2551 

3 8009 0067X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2539 
2534 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        
มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน  การประกันภัยและภาษีอากร   
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ   ด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค
และเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก    
จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง   
การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  
กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม      
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ดังนั้น คณะครุศาสตร์จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น 
ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่   (1) การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร  (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
รับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของ
ครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้      
เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างาน
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ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษา
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจ ศิลปวัฒนธรรม และ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

         เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและ
พัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และต่างคณะสามารถเลือกเรียน

เป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
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13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ             
การประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ      
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ 
และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด
รายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 บัณฑิตครูเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความรู้คู่คุณธรรม เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือท้องถิ่นและประเทศชาติ บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา 

1.2  ความส าคัญ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้
เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  
มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และ
หน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโต
ขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

ส าหรับในบริบทที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและในยุคที่รัฐบาล
ไทยให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมดิจิทัลด้วยการขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 การรู้ดิจิทัลจึง
เป็นประเด็นส าคัญเนื่องจากประเทศไทย ยังไม่ปรากฏมาตรฐานการรู้สารสนเทศดิจิทัลที่ชัดเจนที่จะ
สามารถน าไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการศึกษาและการสอนในระดับต่างๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา จึงได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ในทักษะและความรู้ทางด้านสารสนเทศ กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรู้การรู้ในสิ่งที่เห็น และทักษะอารมณ์ทางสังคม การที่
ผู้เรียนมีทักษะการรู้ดิจิทัล หมายความว่า ผู้เรียนได้มีทักษะที่มีความจ าครบถ้วนในการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพในสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมดิจิทัล ถือได้ว่าเป็น “ทักษะของการอยู่รอด” ในสังคม
ดิจิทัลที่มีความซับซ้อน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนในยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล ต้องเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ ตระหนักรู้ศึกษาวิจัยและน ามาพัฒนาคุณภาพงานให้เท่าทันกับบริบทสังคม และผู้รับบริการที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

1.3  วัตถุประสงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง สามารถประยุกต์ 
ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก 
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1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะศตวรรษท่ี 21 เทคนิคและวิธีในการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่จะส่งผลให้ครู มี
ความรู้ความสามารถ แสวงหาความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง มีอุดมการณ์ความเป็นครูยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไป
ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบ
วิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.6 สามารถปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความ
แตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลก รู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
และคุรุสภาก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติและมาตรฐา
วิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2.รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยน 
แปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
2.แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยน 
แปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน และบริการ
วิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้มีความรู้ 
สมรรถนะและเจตคติที่ทันสมัย 
และเหมาะสมตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
แก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้มีนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิ 
ภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 
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 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

 ระบบการจดัการศึกษาทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ      1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษา   ไม่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาและ

จ านวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติทั้งนี้การลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม   – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน         เดือนเมษายน     – มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดี

และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
2.2.3 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู  และผ่านเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆ อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จั ดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ป ี
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30  
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30  
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30  
ชั้นปีที่ 4 - - - 30  

 30 60 90 120  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30  

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

(หน่วย :  บาท) 

รายการ แหล่งเงิน 
ประมาณการรายรบั 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1.   เงินรายได ้  390,000 390,000 390,000 292,500 1,462,500 

1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ 390,000 390,000 390,000 292,500 1,462,500 

2. งบประมาณแผ่นดิน  801,800 737,600 733,000 405,700 2,678,100 

2.1  เงินเดือน (ข้าราชการ) งบแผ่นดิน 423,300 286,800 476,200 183,900 1,370,200 

2.2  เงินอดุหนุน  (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

งบแผ่นดิน 354,500 426,800 232,800 197,800 1,211,900 

2.3  ค่าวัสดุการศึกษา งบแผ่นดิน 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000 

รวมทั้งสิ้น  1,191,800 1,127,600 1,123,000 698,200 4,140,600 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
         (หน่วย :  บาท) 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต ์ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

ก.  งบบุคลากร 43.82 477,100 351,300 540,700 220,300 1,589,400 

1.  เงินเดือน 37.77 423,300 286,800 476,200 183,900 1,370,200 

2.  ค่าจ้างชั่วคราว 6.04 53,800 64,500 64,500 36,400 219,200 

ข. งบด าเนินงาน 22.77 245,000 234,300 216,300 130,400 826,000 

1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสด ุ 17.81 200,000 189,300 171,300 85,400 646,000 

2.  ค่าสาธารณูปโภค 4.96 45,000 45,000 45,000 45,000 180,000 

ค. งบลงทุน - - - -  - 

1.  ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - 

2.  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง - - - - - - 

ง. เงินอุดหนุน 33.41 354,500 426,800 232,800 197,800 1,211,900 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

33.41 354,500 426,800 232,800 197,800 1,211,900 

รวมทั้งสิ้น 100.00 1,076,600 1,012,400 989,800 548,500 3,627,300 

 

งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน ประมาณ 120,900 บาท  และค่าใช้จ่ายต่อ

หัวต่อปี 30,225 บาท 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนผลการเรียนรู้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
  

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี 
การศึกษา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
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3.1  หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
        จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยโครงสร้างของ
หลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 

 3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 
         (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 

(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
         (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
         (4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
         (5) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30 
3 

12 
6 
6 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
                 (1) กลุ่มวิชาชีพครู  40 หน่วยกิต 

1.  สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 
2. ประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 

                 (2) กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 
         1. วิชาบังคับ 
         2. วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 

60 
40 
20 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

 การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใช้ระบบตัวเลข 7
หลัก โดยมีแนวทางก าหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคือใช้ระบบ ISCED 
(International Standard Classification of Education) ดังนี้ 

AAABCDD 
   DD ล าดับก่อนหลัง 
          C ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   B ระดับการศึกษา /ระดับความยากง่าย /ชั้นปีที่ควรเรียน 
   AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา 

 AAA  : เลขรหัสประจ าหมวดหมู่วิชา 
 B      :  ก าหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับ

การศึกษาที่ควรเรียนไว้ดังนี้ 
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 1  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 1 
 2  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 2 
 3  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 3 
 4  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 4 
 5  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 5 
  6  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  7  ระดับปริญญาโท 
  8  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
  9  ระดับปริญญาเอก 

  C     : ลักษณะเนื้อหาวิชาสาระความรู้และเจตคติ ซึ่งอยู่ในหมวด
วิชาครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 

1  กลุ่มหลักการทฤษฎีทั่วไป  (103-1--)  
2  กลุ่มการใช้ (103-2--) 
3  กลุ่มผลิตวัสดุทั่วไป  (103-3--) 
4  กลุ่มผลิตวัสดุที่ใช่ฟิล์ม (103-4--) 
5  กลุ่มผลิตวัสดุทางสร้างสรรค์ (103-5--) 
6  กลุ่มเครื่องมือเครื่องใช้ (103-6--) 
7  กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม (103-7--) 
8  กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (103-8--) 
9  กลุ่มโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ  (103-9--) 
    วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  
    การสัมมนาและการวิจัย 

รายละเอียดรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
              ก าหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากจ านวน 5 กลุ่มวิชา ดั้งต่อไปนี้ 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  
นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย ในกรณีที่

นักศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
9000001 เสริมทักษะภาษาไทย 

Intensive Thai Course 
2(1-2-3) 
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นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ในกรณีที่
นักศึกษา ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต 

9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
Intensive English Course 

2(1-2-3) 

กรณีนักศึกษา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด หรือมี ผลการเรียนผ่าน ในรายวิชา
เสริมทักษะภาษาไทย ต้องเรียนรายวิชานี้ 

9000110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai Proficiency for Communication 

3(2-2-5) 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
     นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
     1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต  
9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life 
3(2-2-5) 

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
English for Application 

3(2-2-5) 

9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 
English for Working Skills 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ ากว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษา
อ่ืนได้ 1 กลุ่ม ในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง  ดังนี้ 

     1.2.2 กลุ่มภาษาจีน จ านวน 12 หน่วยกิต  
9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 

Chinese for Daily Life 
3(2-2-5) 

9000139 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(2-2-5) 

9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
Chinese for Application 

3(2-2-5) 

9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน 
Chinese for Working Skills 

3(2-2-5) 
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     1.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น จ านวน 12 หน่วยกิต  
9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 

Japanese for Daily Life 
3(2-2-5) 

9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(2-2-5) 

9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
Japanese for Application 

3(2-2-5) 

9000145 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน 
Japanese for Working Skills 

3(2-2-5) 

     1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี จ านวน 12 หน่วยกิต  
9000146 ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน 

Korean for Daily Life 
3(2-2-5) 

9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(2-2-5) 

9000148 ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
Korean for Application 

3(2-2-5) 

9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน 
Korean for Working Skills 

3(2-2-5) 

     1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย จ านวน 12 หน่วยกิต  
9000150 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 

Bahasa Indonesia for Daily Life 
3(2-2-5) 

9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 
Bahasa Indonesia for Communication 

3(2-2-5) 

9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 
Bahasa Indonesia for Application 

3(2-2-5) 

9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน 
Bahasa Indonesia for Working Skills 

3(2-2-5) 

     1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย จ านวน 12 หน่วยกิต  
9000154 ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 

Bahasa Malaysia for Daily Life 
 

3(2-2-5) 
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9000155 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร 
Bahasa Malaysia for Communication 

3(2-2-5) 

9000156 ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
Bahasa Malaysia for Application 

3(2-2-5) 

9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน 
Bahasa Malaysia for Working Skills 

3(2-2-5) 

     1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า จ านวน 12 หน่วยกิต  
9000158 ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน 

Burmese for Daily Life 
3(2-2-5) 

9000159 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(2-2-5) 

9000160 ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
Burmese for Application 

3(2-2-5) 

9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน 
Burmese for Working Skills 

3(2-2-5) 

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self 
Development 

3(3-0-6) 

9000206 ความจริงของชีวิต 
Meaning of Life 

3(3-0-6) 

9000207 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
Information for Study Skills 

3(3-0-6) 

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
     1.4.1 รายวิชาบังคับ 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 

Nakhon Si Thammarat Studies 
3(2-2-5) 
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     1.4.2  รายวิชาเลือก   
9000304 

 
9000306 

ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
Life and Sufficiency Economy    
อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Civics and Social Responsibility 

3(2-2-5) 

9000308 พลวัตของสังคมโลก 
Dynamics of Global Society 

3(3-0-6) 

9000309 การจัดการเพ่ือชีวิต 
Management for Life 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ บังคับเรียน รายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี  
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 

Plants for Life 
3(2-2-5) 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
Information Technology for Life 

3(2-2-5) 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ  
Thinking and Decision Making 

3(2-2-5) 

9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
Development of Quality of Life and 
Environment 

3(2-2-5) 

9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   
Agriculture for Daily Life 

3(2-2-5) 

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 
Health Management 

3(2-2-5) 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า    100 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   40 หน่วยกิต 

2.1.1 สาระวิชาชีพครู   26 หน่วยกิต 
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1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Teacher’s Virtue, Moral Principal, 
Ethics and Disposition 

3(2-2-5) 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                   
Education Policy and Quality 
Management 

3(2-2-5) 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
Learning Management Methodology                                                                     

3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ  
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
Innovation and Information 
Technology for Education and 
Learning 

3(2-2-5) 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and 
Evaluation 

3(2-2-5) 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Development   

3(2-2-5) 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication 
for Teachers 

2(1-2-3) 

2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 
                        2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน                          2 หน่วยกิต 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 
Professional Practicum I 
 

1(45) 
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1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 
Professional Practicum II 

1(45) 

 2.1.2.2 ปฏิบัติการสอน                                     12 หน่วยกิต 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship I 
6(270) 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
Internship II 

6(270) 
 

          2.2 กลุ่มวิชาเอก        เรียนไม่น้อยกว่า 
                  2.2.1 วิชาบังคับ 

60 หน่วยกิต 
40 หน่วยกิต 

1031103 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Digital Technology for Education 

3(2-2-5) 

1031104 ภาษาอังกฤษส าหรับครเูทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์ 
English for Teacher Educational 
Digital Technology and Computer 

2(1-2-3) 

1031206 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา 
Using and Maintenance of Computer 
Equipment and Digital Technology 
for Education 

3(2-2-5) 

1031601 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา  
Photo and Digital Video for Education 

3(2-2-5) 

1031701 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา  
Computer Systems and Digital 
Technology for Education 

3(2-2-5) 

1032103 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
Design and Digital Technology 
Development for Education 

3(2-2-5) 
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1032503 การออกแบบและผลิตกราฟิก แอนิเมชัน 
และสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
Graphic Animation and Digital Media 
Design for Education 

2(1-2-3) 

1032702 การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา 
Database Systems in Education 

3(2-2-5) 

1033704 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพ่ือการศึกษา 
Computer Programing and 
Developing Applications for 
Education 

3(2-2-5) 

1033902 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Technical Learning Management of 
Digital Technology for Education 

3(2-2-5) 

1033903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา           
Researching and Innovation 
Development in Digital Technology 
for Education 

3(2-2-5) 

1033904 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  
Advanced Digital Technology and 
Computer for Education 

3(2-2-5) 

1033906 สัมมนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
Seminar and Training in Digital 
Technology and Computer for 
Education 

3(2-2-5) 

4013102 วิทยาการค านวณ 
Computing Science 

3(2-2-5) 
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               2.2.2 วิชาเลือก    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
1031105 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ส าหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัล 
Science and Mathematics for Digital 
Technology Teachers 

3(2-2-5) 

1031207 สื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือการศึกษา 
Social Media for Education 

2(1-2-3) 

1032105 ธุรกิจดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Digital Business for Education 

2(1-2-3) 

1032104 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ 
Laws and Ethics of Digital and 
Computer Technology 

3(2-2-5) 

1032601 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Digital Radio and Television Program 
for Education 

3(2-2-5) 

1032602 ภาพยนตร์เพ่ือการศึกษา 
Film for Education 

3(2-2-5) 

1032703 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์
เพ่ือการศึกษา 
Network System and Cloud 
Computing Systems Management for 
Education 

3(2-2-5) 

1032704 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
Information System and Digital for 
Education 

2(1-2-3) 

1032705 การจัดการทางเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ 
Sound Management by Computers 
 
 

3(2-2-5) 
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1033112 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
Digital Technology for Students with 
Special Needs 

3(2-2-5) 

1033602 การถ่ายภาพโฆษณาทางการศึกษา 
Advertising Photography for 
Education 

3(2–2-5) 

1033705 การออกแบบนิทรรศการและการจัดอีเวนต์ 
Exhibition and Event Design 

3(2-2-5) 

1033706 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Multimedia for Education 

2(1-2-3) 

1033905 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ 
Management of Learning 
Environments, Digital Technology 
and Computers 

3(2-2-5) 

1141601 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Technology for Science 

3(2-2-5) 

4012205 สะเต็มศึกษา 
STEM Education 

3(2-2-5) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
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3.1.5 การจัดแผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฎิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป มนุษยฯ์ 9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 3 0 6 

 สังคมฯ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 
 วิทย์ฯ 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3 2 2 5 
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

สาระ 
วิชาชีพครู 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู

3 2 2 5 

เฉพาะด้าน วิชาบังคับ 1031103 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 3 2 2 5 
(วิชาเอก)  1031601 การถ่ายภาพและวีดิทัศนด์ิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 
3 2 2 5 

  1031701 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

3 2 2 5 

รวมหน่วยกิต 21 15 12 36 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63     

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฎิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

สาระ 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

วิชาชีพครู 1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสือ่สารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3 2 2 5 

 1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 2 2 5 
 1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2 1 2 3 

เฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

วิชาบังคับ 1031206  การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทลั
การศึกษา 

3 2 2 5 

 วิชาเลือก XXXXXX นักศึกษาเลือก  3 - - - 
  XXXXXX นักศึกษาเลือก  3 - - - 

รวมหน่วยกิต 20 9+ 10+ 23+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42+     
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฎิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ 

(ไม่นับ นก.) 
9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 

 ภาษาฯ 9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวนั 3 2 2 5 
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

สาระ 
วิชาชีพครู 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

วิชาบังคับ 1032103  การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

3 2 2 5 

  1031104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเทคโนโลยี
ดิจิทัลและคอมพิวเตอร ์

2 1 2 3 

  1032503 การออกแบบและผลติกราฟิก 
แอนิเมชัน และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

2 1 2 3 

  1032702 การจัดท าฐานข้อมลูทางการศึกษา 3 2 2 5 
 วิชาเลือก XXXXXX นักศึกษาเลือก  2 - - - 

รวมหน่วยกิต 18 10+ 12+ 26+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 57+     

 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฎิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป ภาษาฯ 9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 

 วิทย์ฯ 9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3 2 2 5 
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

สาระ 
วิชาชีพครู 

1002101 นโยบายและการบริหารคณุภาพ
การศึกษา 

3 2 2 5 

 1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3 2 2 5 
 ประสบการณ์

วิชาชีพ 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1    1 - 45 - 

เฉพาะด้าน วิชาเลือก XXXXXX นักศึกษาเลือก  3 - - - 
(วิชาเอก)  XXXXXX นักศึกษาเลือก  3 - - - 
เลือกเสร ี เลือกเสร ี XXXXXX นักศึกษาเลือก 3 - - - 

รวมหน่วยกิต 22 8+ 53+ 20+ 
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ชั่วโมง/สัปดาห์ = 81+     
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฎิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป ภาษาฯ 9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3 2 2 5 

 มนุษย์ฯ 9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 3 0 6 
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

สาระ 
วิชาชีพครู 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

วิชาบังคับ 1033704 การเขียนโปรแกรมและพัฒนา 
แอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 

3 2 2 5 

  1033902 เทคนิคการจดัการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 

3 2 2 5 

  4013102 วิทยาการค านวณ 3 2 2 5 
 วิชาเลือก XXXXXX นักศึกษาเลือก  3 - - - 

รวมหน่วยกิต 21 13+ 10+ 31+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54+     

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฎิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาทั่วไป ภาษาฯ 9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3 2 2 5 

 สังคมฯ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1 - 45 - 

เฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

วิชาบังคับ 1033903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 

3 2 2 5 

  1033904 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา 

3 2 2 5 

  1033906 สัมมนาและฝึกอบรมเทคโนโลยดีิจทิัล
และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

3 2 2 5 

 วิชาเลือก XXXXXX นักศึกษาเลือก  3 - - - 
เลือกเสร ี เลือกเสร ี XXXXXX นักศึกษาเลือก 3 - - - 

รวมหน่วยกิต 22 10+ 55+ 25+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 90+     
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฎิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6 - 270 - 

รวมหน่วยกิต 6 - 270 - 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 270     

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎ ี ปฎิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6 - 270 - 

รวมหน่วยกิต 6 - 270 - 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 270     

 
 3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
           ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข) 
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3.1 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
      3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 9399 0001X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวชิราพร หนูฤทธ์ิ ปร.ด. 
M.Ed. 
ค.ม. 

ศษ.บ. 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
Education policy & Management 
โสตทัศนศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
University of Melbourne, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2561 
2542 
2533 
2531 

3 8001 0008X XX X อาจารย ์ นายเศณวี  ฤกษ์มงคล ศษ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2552 
2549 

1 8008 0007X XX X อาจารย ์ นายอนุวัฒน์  จันทสะ ศษ.ม. 
ค.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

2553 
2551 

3 8007 0009X XX X อาจารย ์ นางสาวธณัฐชา  รัตนพันธ์  ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 
   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
   วท.บ. สถิติประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 
1 8099 0007X XX X อาจารย ์ ว่าที่ร้อยเอกปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังษี วท.ม. 

วท.บ. 
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

2556 
2551 

3 8009 0067X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2539 
2534 
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    3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8011 0014X XX X อาจารย์ นางกุสุมา ใจสบาย ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 

   ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2534 

3 8098 0001X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางจุติพร อัศวโสวรรณ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 
   กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 
   ค.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2527 

3 8409 0010X XX X อาจารย์ นางจิราภรณ์  เหมพันธ์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 
   ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
   กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 8001 0077X XX X อาจารย์ นางสาวจันจิรา นาวารัตน์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542 
   ว.ทบ. พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2536 

1 8099 0007X XX X อาจารย์ นางสาวศกึษา เรืองด า ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555 

   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 

3 8605 0015X XX X อาจารย์ นายวัยวุฒ อินทวงค์ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8006 0053X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 

   กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540 

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

   ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

4 8001 0000X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 

   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

   ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 

3 1020 0237X XX X อาจารย์ นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 

   ค.บ. นาฎศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 

3 8008 0073X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวมลิวัลย์ สมศักดิ์ กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2540 

   ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2532 

   ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8003 0034X XX X อาจารย์ นายอนิรุธ ชุมสวัสดิ์ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 

   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

3 8008 0035X XX X รองศาสตราจารย์ นายวีระยทุธ ชาตะกาญจน ์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

   ร.ป.บ. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 3201 0079X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

   ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2535 

1 8099 0003X XX X อาจารย์ นายรัฐพร กลิ่นมาลี วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2553 

   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

3 8001 0036X XX X อาจารย์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

   ค.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2546 

   ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏพระนคร 2540 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8001 0036X XX X อาจารย์ นางสาวสุขุมาล  จันทวี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536 

   ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2531 

1 8007 0000X XX X อาจารย์ นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2556 

   ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 

3 8001 0072X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ ์
 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

   ค.บ. ภาษาไทย - สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

3 8005 0002X XX X อาจารย์ นายปรีชา สามัคคี กศ.ด. การบริหารและการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 

   ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 

   ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525 

3 8001 0072X 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 

3 8001 0152X XX X อาจารย์ นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 2550 

   ค.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2548 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8009 0055X XXX อาจารย์ นายทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546 

   ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2543 

3 8006 0053X XX X อาจารย์ นางเบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 

   ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

   
ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 

2536 

3 8099 0000X XX X อาจารย์ นางสาวปิยรตัน์ ธรรมรงค์รตัน ์ ศศ.ม. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

2555 

   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 

3 8699 0000X XX X อาจารย์ นางสุจินต์ หนูแก้ว ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

   
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 

   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 

1 9399 0001X XX X อาจารย์ นายสรรปกรณ์ ปล้องพันธ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

   วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 8001 0093X XX X อาจารย์ นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

3 8181 006X XX X อาจารย์ นางทิพวรรณ ทองขุนด า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

   อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 

3 8008 0073X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล Grad.Dip Teaching English as foreign 

Language 

University of Sydney, Australia 2538 

   ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 

   ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

   ค.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 

3 9304 0014X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกรวรรณ สืบสม Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2553 
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546 
   ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา 2536 
3 8007 0063X XX X อาจารย์ นายธวัธชัย คงนุ่ม ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 
3 9010 0008X XX X อาจารย์ นางสาวนพรัตน์ หมีพลัด Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2560 
   M.Sc. Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2547 
   วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
2542 

3 0114 0191X  XX X 
  

อาจารย์ 
  

นางสาวรพีพรรณ  อักษราวดีวัฒน์ 

  
กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 
2539 

   วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

3 8099 0025X XX X อาจารย์ นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ตันตระกูล กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2545 

   ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2540 

3 8099 0035X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายพนัธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2555 

   วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2550 

   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

3 8003 0028X XX X อาจารย์ นางสาวอลิสา ตลึงผล รส.ม. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 

   วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

2545 
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3.2.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน   
 นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรม
และผ่านการทดสอบสาระเนื้อหาส าคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ ความรู้และทักษะด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนวผู้เรียน สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ การบูรณาการการสอน STEM  PLC ทักษะการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 

2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 

3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่
สอนหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน 
ต ารา หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง 
และ 

4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้    นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน  สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาใน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ และก าหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตาม
สมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการเป็นผู้ช่วยครูและผู้สอนร่วม และ 3) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การ
สังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทดลองสอนในชั้น
เรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูร
ณาการความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละขั้นของประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้นักศึกษาท าคุรุนิพนธ์โดยการรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่

นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
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4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้            
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

       4.1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
 4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  

4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่ละรายวิชา
อย่างบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  

4.2.1.2 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
4.2.1.3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 

 4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
4.2.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
4.2.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 

ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูแบบบูรณาการในราย 
วิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระงาน
เชิ งบู รณาการร ายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา  

 ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

1022802 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 1 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
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ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูแบบบูรณาการในราย 
วิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระงาน
เชิ งบู รณาการร ายวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

1023836 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 2 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ชั้นปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

1024809 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ภาคเรียนที่ 1 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

1024810 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ภาคเรียนที่ 2 

 

    4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  
 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
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4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้งมีความรู้ความสามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์

ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน 

 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

 4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 4.4.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
 4.4.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.4.4.4 มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค ์

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.4.5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 4.4.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   4.4.6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

  4.4.6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจากัดทางกาย 
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  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนสาคัญท่ีสุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  4.4.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 
สมรรถนะหลักที่ 1 น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

สมรรถนะรองที่ 1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา
ให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

สมรรถนะรองที่ 1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองที่ 1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

สมรรถนะรองที่ 1.5 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 

  สมรรถนะรองที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งม่ัน 
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
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สมรรถนะรองที่ 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรองที่  2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
  สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 
สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
  สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
  สมรรถนะรองที่ 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณ
ลักษะที่พึงประสงค ์

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 

ปีการศึกษาที่/ 
ภาคเรียน 

กิจกรรมจิตอาสา/
จิตสาธารณะ 

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
 

1 1  กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า อั ต ลั ก ษ ณ์
บัณฑิต 

กิจกรรมส่ง เสริมทักษะทาง
ภาษา 

2  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะป้อง 
กันโรค และการมีเพศสัมพันธ์
และตั้ งครรภ์ โดยไม่มีความ
พร้อม 

กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา 
ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 

2 1  กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช/สิ่งแวดล้อม 

กิ จกร รมการ พัฒนาทั กษะ
วิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป์และกีฬา 

2  กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็น
ไทยและวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพครู 

3 1  กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมการบริการและร่วมมือ
กับชุมชน 

2  กิจกรรมตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ/
หรือศาสตร์พระราชา 

กิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
เข้าสู่วิชาชีพ 

4 1  เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา/
ชุมชน/สังคม 

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 

2  เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา/
ชุมชน/สังคม 

กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา 
ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
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6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

         นักศึกษาทุกคนต้องมีผลงานวิจัยคนละ 1 เรื่อง หรือวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการ
วิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ซ่ึงหัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่ง
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
  6.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
          6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน 

6.3 ช่วงเวลา  
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ในรายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 4 ในช่วงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาทั้ง 2 ภาคเรียน 

6.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

6.5 การเตรียมการ  
            มีการเรียนในรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้น เป็นราย
กลุ่มในชั้นปีที่ 3 ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคล มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มี
การก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง
เว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
      6.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น 
โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
    1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้
คอมพิว เตอร์ รวมถึ ง โปรแกรมทางคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่
รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของ
การสอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักใน
คุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้ง
มีความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการ
ผลิตสื่ อและนวัตกรรมเ พ่ือใช้ ในการเรียนการสอน 
วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไป
บูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืน ๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมี
ศีลธรรม 

4. ด้านบุคลิกภาพ  มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ 
เป็นคนดี  มีน้ า ใจ/ เ อ้ืออาทรศิษย์  รักงานสอน ใฝ่ รู้             
ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอ
ปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
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มีโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะพิเศษ  
1. โครงการปฐมนิเทศ 
2. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา/สื่อมวลชนทางการศึกษา 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
4. โครงการการจัดแสดงและนิทรรศการ ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา   
5. ค่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
6. โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ  

     

     1.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักของนักศึกษา 
 

สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาครู) 
1. นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ บทบาท
หน้ าที่ ข อ งคว าม เป็ นพล เมื อ งตามหลั ก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเกิด
ทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2. รักและศรัทธาในความเป็นครู 
3. รอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู 
4. รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทาง เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ
การศึกษา 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน หมวดวิชาการ
ศึกษาท่ัวไป 
2.  การจัดกิจกรรมและส่ งเสริมให้ผู้ เรี ยนมี
คุณธรรม และจิตส านึกสาธารณะ 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หมวดวิชาเฉพาะ
และกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. เพ่ิมรายวิชาภาษา และการสื่อสารเพ่ือเสริม
ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. จัดให้นักศึกษาพักหอพักของมหาวิทยาลัย   
ทุกคน 
6. จัดให้นักศึกษาเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าย
รับน้องของมหาวิทยาลัย ค่ายต้นกล้าครุศาสตร์  
ค่ายอบรมจริยธรรมวินัยนักศึกษา ค่ายมุสลิม
สัมพันธ์ ค่ายพุทธศาสน์ 
7. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
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สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 (ครูผู้ช่วยสอน) 
1. ครูผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
กายและใจ สู่บทบาทของครูมืออาชีพ 
2. ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
3. ปฏิบัติงานครผูู้ช่วยสอน 
4. สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
และกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู  เช่น
กิจกรรมราชภัฏวิชาการ  ครุศาสตร์วิชาการ 
3.  จัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมในฐานะผู้จั ด
กิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องอย่าง
สร้างสรรค์ การทดลองเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการ
จัดกิจกรรม และฝึกประสบการณ์ ในสายงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
4. จัดให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน และมี
ความสามารถในการท าโครงงานทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
5. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 

ชั้นปีที่ 3  
(ครูผู้ร่วมสอนและพัฒนานวัตกรรม) 
1. ครูผู้ร่วมสอนและพัฒนานวัตกรรมที่เป็น
ผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์
พระราชา และน านโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ท้องถิ่น และชุมชน 
2. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. มีความสามารถในปฏิบัติการสอน 
4. มีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และบูรณาการ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไป 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
และกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
3. จัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมในฐานะที่ปรึกษาใน
การจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องอย่าง
สร้างสรรค์  
4. เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
สัมมนา และค่ายทางเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือ
การศึกษา 
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สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

5. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
6. จัดสัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
ศึกษาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 
8. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ในระดับสถาบันการศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 (ครูมืออาชีพ) 
1. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเท่าเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2. มีความพร้อมเป็นครูมืออาชีพ 
3.  จัดการเรียนรู้  โดยบูรณาการงานวิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
อย่างครูมืออาชีพ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
และกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู  และ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู 
2. จัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมในฐานะผู้ประเมิน
กิจกรรมในการจัดกิจกรรมของนักศึกษารุ่นน้อง 
เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์  
3. อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ สะเต็มศึกษา 
โดยผู้เชี่ยวชาญ และให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาส
ฝึกฝนในการเป็นผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มย่อยในการ
อบรมสัมมนา  
4. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
5. จัดให้นักศึกษาได้พบปะเพ่ือนต่างสถานบัน   
ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
6. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน  
   2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
   3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
แนวทางปฏิบัติที่ดีเหมาะสม 
   2) ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณีตัวอย่างที่ชื่น
ชอบแล้วน าเสนอผลการศึกษา  
   3) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
   2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน การท างานและการส่งงาน 
   3) ตรวจผลงาน ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 2.1.2 ความรู้ 

  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  
   2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ 

ปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการพ่ึงพาซึ่งกัน 
และกัน 
   3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
  2) ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุป และน าเสนอ 
    3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
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  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
 2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า 
 3) ตรวจผลงาน แบบฝึกหัด 

 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอ 
แนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน สร้างสรรค์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) มอบหมายงานทั้งบุคคลและกลุ่มแล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  2) วิเคราะห์กรณีศึกษา  และสะท้อนความคิด  การวิเคราะห์ผลงานต่างๆ 
  3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม ส ารวจ สัมภาษณ์
จัดท ารายงาน และน าเสนอ  
  4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลงาน 
  2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
  3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 
  4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง  

2.1.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่ างกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
      2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
      3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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  2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและกลุ่ม 
  2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นท่ีก าหนด 
 2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน การ
ยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นที่ดีกว่า 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา
และการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1) การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  3) ฝึกรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วฝึกวิเคราะห์สรุปและรายงานผล 
  2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินพฤติกรรมในการสื่อสาร 
  2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใช้เทคโนโลยี 
  3) ตรวจผลงาน 
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 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ 

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ  
 4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

  2.2.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางลึกซึง้มีความรู้ความสามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน 
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 
 5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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 6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 2.2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 
  2.2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 

2) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  2.2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้ เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
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3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
        2.2.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจากัดทางกาย 

   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

   4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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 2.2.2 กลยุทธ์การสอน  
  กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้  การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรง
บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหา
สาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ 

  (1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
  (2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
  (3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
  (4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
  (5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  (6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
  (7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
  (8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
  (10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
  (11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  (12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
  (13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  (14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
  (15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  (16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
  (17) Team-based Learning 
  (18) Workplace-based Learning 
         (19) MOOC (Massive Open Online Course) 
         (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ที่เหมาะสม  
 



60 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิด
การประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มี
เป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการ
ตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและ
ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

  (1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ฯลฯ 

  (2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
  (3) การประเมินกรณีศึกษา 
  (4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ 

จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
  (5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
  (6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
       (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  

     (8) รูปแบบการประเมินอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1.1 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
3.1.1.2 มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ

ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.1.1.3 มีความซาบซึ้ ง  เ ห็ นคุณค่ า  ในวัฒนธรรมสิ่ ง แวดล้ อม  งาน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
  3.1.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

3.1.2.2 มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

3.1.2.3 สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
  3.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
              3.1.3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ
เสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
             3.1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 
สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  3.1.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         3.1.4.1 สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
         3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
         3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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  3.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              3.1.5.1 สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
               3.1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น การรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
               3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
9000001  เสริมทักษะภาษาไทย 2(1-2-3)                

9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)                

9000110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)                

9000134  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                
9000135  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)                
9000136  ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)                
9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)                

9000138  ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)                
9000139  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)                
9000140  ภาษาจีนเพื่อการประยกุต์ใช้ 3(2-2-5)                
9000141  ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)                

9000142  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                
9000143  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)                
9000144  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)                
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รายวิชา หน่วยกิต 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)                

9000146  ภาษาเกาหลีเพื่อส าหรบัชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                
9000147  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร 3(2-2-5)                
9000148  ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)                
9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)                

9000150  ภาษาอินโดนีเซียส าหรบัชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                
9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)                
9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)                
9000153  ภาษาอินโดนีเซีส าหรับทักษะการท างานย 3(2-2-5)                

9000154  ภาษามาเลเซยีส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                
9000155  ภาษามาเลเซยีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)                
9000156  ภาษามาเลเซยีเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)                
9000157  ภาษามาเลเซยีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)                

9000158  ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                
9000159  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)                
9000160  ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)                
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รายวิชา หน่วยกิต 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5)                

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)                

9000206  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)                
9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)                
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)                

9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)                

9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5)    O            

9000306  อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)    O            

9000307  พลเมืองกับความรับชอบต่อสังคม 3(2-2-5)                

9000308  พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)                

9000309  การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6)                

9000403  พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5)                
9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5)                
9000407  การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)                

9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)                
9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)                
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รายวิชา หน่วยกิต 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5)                

รวมผลลัพธ์การเรียนรู ้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งมีความรู้ความสามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน  

3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 

3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ



67 
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
                 3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.2.4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 

3.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

3.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2.4.4 มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
     3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.2.5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพ่ือเขา้ใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

3.2.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการ เรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  3.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

   3.2.6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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   3.2. 6. 2 สามารถ ในการน า ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคลออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย 

   3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

   3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

   3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 



69 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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         
 

                

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ 
             การศึกษา  

3(2-2-5) 2                          

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1                          

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2                          

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
             สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
             การศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 1                          

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2                          

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3                          

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 1                          

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 1         
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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 

ประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกิต)           
 

       
 

        

1022802 ฝึกปฏิบัตวิิชาชีพ 1  1(45) 2         
 

                

1023836 ฝึกปฏิบัตวิิชาชีพ 2  1(45) 3         
 

                

1023809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4                          

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 4                          

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชพีครู 

40                           

  



71 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา กลุ่มวิชาเอก 

 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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 

วิชาเอก    (60 หน่วยกิต)           
 

        
        

วิชาบังคับ (40 หน่วยกิต)           
 

        
        

1031103 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 1                          

1031105 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเทคโนโลยี  
             ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ 

2(1-2-3) 1                          

1031206 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
             คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
             การศึกษา 

3(2-2-5) 1                          

1031601 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดจิิทัล 
             เพ่ือการศึกษา  

3(2-2-5) 1                          

1031701 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
             ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

3(2-2-5) 1                          

1032103 การออกแบบและพัฒนา 
             เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

3(2-2-5) 2                          
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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 

1032503 การออกแบบและผลิตกราฟิก 
             แอนิเมชันและสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษา   

2(1-2-3) 2                          

1032702 การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 2                          

1033704 การเขียนโปรแกรมและพัฒนา 
             แอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 3                          

1033909 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทาง 
             เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 3                          

1033903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง  
             เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 3                          

1033904 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
             ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  

3(2-2-5) 3                          

1034906 สัมมนาและฝึกอบรมเทคโนโลยี  
             ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพ่ือ  
             การศึกษา                                                                                                                                                                                                 

3(2-2-5) 4                          

4013102 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 3                          

วิชาเลือก (20 หน่วยกิต)                            

1031105 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
             ส าหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัล 

3(2-2-5) 1                          
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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 

1031207 สื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 1                          

1032106 ธุรกิจดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 2                          

1032104 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง 
             เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพวิเตอร์ 

3(2-2-5) 2                          

1032601 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา      3(2-2-5) 2                          

1032602 ภาพยนตร์เพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 2                          

1032703 ระบบเครือข่ายและการจัดการ 
             ระบบคลาวด์เพ่ือการศึกษา 

3(2-2-5) 2                          

1032704 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือ 
             การศึกษา 

2(1-2-3) 2                          

1032705 การจัดการทางเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 2                          

1033113 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้เรียนที่มี 
             ความต้องการพิเศษ 

3(2-2-5) 3                          

1033602 การถ่ายภาพโฆษณาทางการศึกษา 3(2-2-5) 3                          

1033705 การออกแบบนิทรรศการและการ  
             จัดอีเวนต์ 

3(2-2-5) 3                          

1033706 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 3                          
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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 

1033905 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  
             การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 
             คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 3                          

1141601 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 1                          

4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 2                          

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 

60 
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา 
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

สมรรถนะในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
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 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม          
ชาติก าเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและ
ความเสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้ อ่ืน สิทธิชุมชน และการอยู่ร่ วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ กฎ กติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย 
7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
7.3 น าข้อก าหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 8.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
8.2 เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
8.3 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.4 มีความ สามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
9. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 

9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่  ทางร่างกาย จิตใจ  ปัญญา และสังคม 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสุข
ภาวะ 

10. มีความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 

10.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

11. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านที่ส าคัญ 

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันและการ
เข้าถึงบริการเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 
11.2  ตระหนักในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 

12.  มีความรู้ และความเข้าใจใน
ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

13. มีความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

13.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ  
      นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
13.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจ าวัน 

14. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได ้

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และทักษะ 5Cs ได ้
14.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs  

15. พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs เพ่ือการด าเนินชีวิตและ
การท างานอย่างมีคุณภาพ 
 

15.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
16.  มีทักษะในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

16.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
16.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
16.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ 

17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 17.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ท่าร าวงในเพลงมาตรฐาน 
17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน 
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
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

19.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และหลักการ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
19.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

20. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
20.2 สามารถน าหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

21. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 
 

21.1 อธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้และการติดตาม
ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
21.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ
สถานศึกษา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
21.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
21.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
21.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 
สถานศึกษาและชุมชน 

22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์  

22.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

23. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 

23.1  อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้
และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท า
แผนงานและโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

24. ทักษะการอ่าน 24.1 overall reading comprehension 
25. ทักษะการเขียน 25.1 written production 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะหลัก/รอง 

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

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 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 2                        

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2                        

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช ้ 3(2-2-5) 3                        

9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 3                        

9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 3                        

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพยีง      3(2-2-5) 3                        

9000307  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) n/a                        

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) n/a                        

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 2                        

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2                        

รวมสมรรถนะ 30  3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้นป ี
 สมรรถนะหลัก/รอง 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

15.1   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 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 2                    
  

  

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2                    
    

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช ้ 3(2-2-5) 3                    
  

  
9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 3                    

  
  

9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 3  
                  

    

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพยีง      3(2-2-5) 3                        

9000307  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) n/a                    
    

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) n/a                        

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 1                    
    

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2                    
    

รวมสมรรถนะ 30  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 
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4.2 สมรรถนะวิชาเฉพาะด้าน 
4.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

สมรรถนะในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

1. น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและ
จิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
1.5 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งม่ัน 
2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 
2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

3.  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกรรม 
3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน           
มีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

4. มีความสามารถในการสร้างความ 
สัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้
คุณลักษะที่พึงประสงค ์
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ วิชาชีพครู 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที ่1 สมรรถนะหลักที ่2 สมรรถนะหลักที ่3 สมรรถนะหลักที ่4 

สมรรถนะ 
หลักที่ 5 

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 (26 หน่วยกิต)                        

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต 
             วิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 1                      

1021102 การพฒันาหลักสูตร 3(2-2-5) 1                      

1031102 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ 
             สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 1                      

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                      

1131502 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับคร ู 2(1-2-3) 1                      

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 2                      

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 2                      

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2                      

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3                      

ประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกิต)                        

1022802 ฝึกปฏิบัตวิิชาชีพ 1 2(90) 2                      

1023836 ฝึกปฏิบัตวิิชาชีพ 2 2(90) 3                      

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 4                      

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 4                      

รวมสมรรถนะ 40  1 3 2 1 1 6 4 5 2 10 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 5 
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4.2.2 สมรรถนะวิชาชีพครู สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง  
1.  รู้ และเข้ า ใจแนวคิด หลักการ 
พัฒนาการ ทฤษฎี และวิธีการสอน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสาร
การศึกษาในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเอง การพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ให้
สอดคล้องตามความแตกต่างทาง
วัฒ นธ ร ร มแ ละแน วคิ ดป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

1.1 รู้และเข้าใจวิธีการจัดการระบบ จิตวิทยาการสอน วิธีการ
การออกการจัดการเรียนรู้ การสัมมนา การฝึกอบรม การบริหาร
จัดการสภาพาแวดล้อมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่ความรู้ ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล วัฒนธรรม ชุมชน ท้องถิ่น และภาษาเพ่ือการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อที่หลากหลาย 

1.2 รู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย หลักสูตรเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา ในการชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

1.3 รู้และเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลและ

สื่อสารการศึกษา ตามบริบทการพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด 
หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และ
วิธีการสอน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สื่ อ ส า ร ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ก า ร น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง การ
พัฒนาผู้เรียนเหมาะสมกับระดับชั้น
การศึกษาของผู้ เ รียน การพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น ให้สอดคล้องตาม
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม
กับระดับชั้นการศึกษาของผู้เรียน 
 

2.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายชาติ สังคม 
ท้องถิ่น และสถานศึกษา ออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อสารการศึกษา ให้สอดคล้องกับสอดคล้อกับระดับ
การศึกษา สภาพบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

2.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการจัดการระบบ จิตวิทยาการ
สอน วิธีการการออกการจัดการเรียนรู้ การสัมมนา การฝึกอบรม 
การบริหารจัดการสภาพาแวดล้อมการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผล ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสาร
การศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เผยแพร่ความรู้  ให้
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล วัฒนธรรม ชุมชน 
ท้องถิ่น และภาษาเพ่ือการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อที่
หลากหลาย 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง  
3. สามารถออกแบบ วางแผนการ
จัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการสภพ
แวดล้อมการเรียนรู้  การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม บูรณาการศาสตร์ 
เทคนิควิธีการ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 
และการสื่อสารส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้เหมาะสม
กับการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ 
สอดคล้อกับระดับการศึกษา สภาพ
บริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

3.1 สามารถออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการสภพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
บูรณาการศาสตร์ เทคนิควิธีการ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
สื่อสารส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้เหมาะสมกับ
การจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ สอดค้องกับสอดคล้อกับระดับ
การศึกษา สภาพบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

3.2 สามารถออกแบบ วางแผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
บูรณาการศาสตร์ เทคนิควิธีการ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
สื่อสารส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้เหมาะสมกับ
การจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ สอดค้องกับสอดคล้อกับระดับ
การศึกษา สภาพบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

4. สามารถสร้าง และพัฒนา สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
และผลิ ตสื่ อดิ จิ ทั ล  ร่ ว มกับสื่ อที่
ห ล า ก หล า ย ส อด ค ล้ อ กั บ ร ะดั บ
การศึกษา สภาพบริบท สังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น 
 

4.1 สามารถสร้าง และผลิต  สื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ น าเสนอ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับสอดคล้อกับระดับการศึกษา สภาพบริบท สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

4.2 สามารถออกแบบและพัฒนา  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ น าเสนอ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
สอดคล้อกับระดับการศึกษา สภาพบริบท สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

5. สามารถเลือก และใช้วัสดุอุปกรณ์ 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของผู้ เ รี ยนน และผลิตสื่ อดิ จิทั ล 
ร่วมกับสื่อที่หลากหลายสอดคล้อกับ
ระดับการศึกษา สภาพบริบท สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

5.1 สามารถเลือก และใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลิตสื่อดิจิทัล ร่วมกับ
สื่อที่หลากหลายสอดคล้อกับระดับการศึกษา สภาพบริบท สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 
5.2 สามารถผลิต และใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการจัดส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลิตสื่อดิจิทัล ร่วมกับ
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สื่อที่หลากหลายสอดคล้อกับระดับการศึกษา สภาพบริบท สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

6.  ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สภ าพแ วดล้ อม กา ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  แ ล ะสื่ อ ส า ร
การศึกษา บูรณาการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ต า ม ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ด้ ว ย สื่ อ ที่
ห ล า ก ห ล า ย ส อด ล้ อ ง กั บ ร ะดั บ
การศึกษา สภาพบริบทสถานศึกษา 
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

6.1 สามารถบริหารสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และสื่อสารการศึกษา ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา 
สภาพบริบท สถานศึกษา สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
6.2 สามารถจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และสื่อสารการศึกษา บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามระดับการศึกษาด้วยสื่อที่
หลากหลายสอดล้องกับระดับการศึกษา  สภาพบริบท
สถานศึกษา สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

7. สามารถประเมินผลและสะท้อนผล
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนในการ
จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
การสื่อสารการศึกษาให้สอดคล้อง
ตามระดับการศึกษา สภาพบริบท
สถานศึกษา สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 

7.1 สามารถเลือกและใช้เทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ในการวัด
และประเมินผลประสิทธิภาพ กระบวนการและผลลัพธ์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องตามระดับการศึกษา สภาพบริบทสถานศึกษา สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 
7.2 สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการวัดและ
ประเมินผลประสิทธิภาพ กระบวนการและผลลัพธ์  ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องตามระดับการศึกษา สภาพบริบทสถานศึกษา สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

8.  ส ามารถจั ดท า โ คร งการ วิ จั ย
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ยน  การบริ หาร  การจั ดการ
สภาพแวดล้ อมการ เ รี ยนรู้  ก า ร
ประเมินผลการศึกษา  

8.1 สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การบริหาร การจัดการสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการศึกษา 
8.2 ออกแบบและจัดท าโครงการวิจัยด้านเทคโลยีดิจิทัลและ
สื่อสารการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
บริหาร การจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การประเมินผล
การศึกษา 
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9.  ส า ม า ร ถ ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ค รู  
ผู้ ป ก ค ร อ ง  ส ถ าน ศึ กษ า  ส ถ า น
ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม ในการ การออกแบบและ
พัฒนา สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
สื่อสาร การบริหาร การจัดสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู้ การประชุม การ
สัมมนา การฝึกอบรม การวิจัยและ
พัฒนา การใช้นวัตกรรมด้านเทคโลยี
ดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา 

9.1 รู้และเข้าใจหลักการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในท างานร่วม
ครู ผู้ปกครอง สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม ในการ การออกแบบและพัฒนา สือ เทคโนโลยีดิจิทัล 
และสื่อสาร การบริหาร การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การ
ประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา การใช้
นวัตกรรมด้านเทคโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา 

 9.2 ออกแบบและท างานร่วมกับครู ผู้ปกครอง สถานศึกษา 
สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ในการ การ
ออกแบบและพัฒนา สือ เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสาร การ
บริหาร การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  การประชุม การ
สัมมนา การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรมด้าน
เทคโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา 

รวมสมรรถนะหลัก 9 สมรรถนะ รวมสมรรถนะรอง 19 สมรรถนะ 
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ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะ 
หลักที่ 1 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 

สมรรถนะ 
หลักที่ 3 

สมรรถนะ 
หลักที่ 4 

สมรรถนะ 
หลักที่ 5 

สมรรถนะ 
หลักที่ 6 

สมรรถนะ 
หลักที่ 7 

สมรรถนะ 
หลักที่ 8 

สมรรถนะ 
หลักที่ 9 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 

วิชาเอก   (60 หน่วยกิต)                      

วิชาบังคับ (40 หน่วยกิต)                      

1031103 เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) 1       
 

            

1031105 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัลและ     
             คอมพิวเตอร์ 

2(1-2-3) 1       

 
            

1031206 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
             และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา 

3(2-2-5) 1       

 

  
 
 

 

  
 
 

    
 

 
 

1031601 การถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอดิจิทัลการศึกษา 3(2-2-5) 1                    

1031701 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา 3(2-2-5) 1       
 

            

1032103 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
             การศึกษา 

3(2-2-5) 2       

 
            

1032503 การออกแบบกราฟิก แอนิเมชัน และดิจิทัลมีเดีย 
             เพื่อการศึกษา 

2(1-2-3) 2          

 

     
  

 

 

1032702 การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 2           
 

    
  

 
 

1033704 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
             เพื่อการศึกษา 

3(2-2-5) 3                    
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ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้นป ี

สมรรถนะ 
หลักที่ 1 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 

สมรรถนะ 
หลักที่ 3 

สมรรถนะ 
หลักที่ 4 

สมรรถนะ 
หลักที่ 5 

สมรรถนะ 
หลักที่ 6 

สมรรถนะ 
หลักที่ 7 

สมรรถนะ 
หลักที่ 8 

สมรรถนะ 
หลักที่ 9 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 

1033902 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
             เพื่อการศึกษา 

3(2-2-5) 3                    

1033903 การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร 
             การศึกษา 

3(2-2-5) 3                    

1033904 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
             คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

3(2-2-5) 3                    

1034906 สัมมนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
             คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

3(2-2-5) 4       

 
            

4013102 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 3                    

วิชาเลือก (20 หน่วยกิต)                      

1031105 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครู 
             เทคโนโลยีดิจิทัล 

3(2-2-5) 1                    

1031207 สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 1        
            

1032106 ธุรกิจสื่อดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 2                    

1032104 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
             และคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 1                    

1032601 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2        
   

   
      

1032602 ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 2        
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ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้นป ี

สมรรถนะ 
หลักที่ 1 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 

สมรรถนะ 
หลักที่ 3 

สมรรถนะ 
หลักที่ 4 

สมรรถนะ 
หลักที่ 5 

สมรรถนะ 
หลักที่ 6 

สมรรถนะ 
หลักที่ 7 

สมรรถนะ 
หลักที่ 8 

สมรรถนะ 
หลักที่ 9 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 

1032703 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์ 
             เพื่อการศึกษา 

3(2-2-5) 2       

 
     

 

  
 

   

1032704 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  2(1-2-3) 2       
 

     
 

  
 

   

1032705 การจัดการทางเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 2       
 

  
 

 
  

  
 

   

1033113 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
             และความต้องการพิเศษ 

3(2-2-5) 3       

 
       

  
  

 

1033602 การถ่ายภาพโฆษณาทางการศึกษา 3(2-2-5) 3       
 

   
 

  
      

1033705 การออกแบบนิทรรศการและการจัดอีเวนต์ 3(2-2-5) 3       
             

1033706 การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 3                    

1033905 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
             เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 3             

 
 
 

  
 

  

 
 

1141601 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 1                    

4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 2                    

รวมสมรรถนะตลอดหลกัสูตร 60  30 30 15 30 30 30 1 21 8 18 10 14 10 30 2 1 1 15 16 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
 การประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และ
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 1.1 รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนดผล
การประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้ 
  1.1.1 ผลการประเมิน A หมายถึง ดีเยี่ยม ค่าระดับคะแนน 4 
  1.1.2 ผลการประเมิน B+ หมายถึง ดีมาก  ค่าระดับคะแนน 3.5 
  1.1.3 ผลการประเมิน B หมายถึง ดี  ค่าระดับคะแนน 3 
  1.1.4 ผลการประเมิน C+ หมายถึง ดีพอใช้ ค่าระดับคะแนน 2.5 
  1.1.5 ผลการประเมิน C หมายถึง พอใช้ ค่าระดับคะแนน 2 
  1.1.6 ผลการประเมิน D+ หมายถึง อ่อน ค่าระดับคะแนน 1.5 
  1.1.7 ผลการประเมิน D หมายถึง อ่อนมาก ค่าระดับคะแนน 1 
  1.1.8 ผลการประเมิน E หมายถึง ตก  ค่าระดับคะแนน 0 
 ให้ใช้ผลการประเมิน E ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลาย
ภาคการศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามที่
คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
 1.2 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนด
ผลการประเมินและความหมาย ดังนี้ 
  1.2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม 
  1.2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน 
  1.2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน 
 ให้ใช้ผลการประเมิน P ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา 
 ให้ใช้ผลการประเมิน F ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลาย
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยให้
การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา      
   1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 

   2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่างๆ ได้แก่ มคอ. 1 
มคอ. 2 มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7 

2.3.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการ เรียนรู้ของหลักสูตร 

2.3.2  สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การ ประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.3.3  ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้  
2.3.4  มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  3.1.5 มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
  3.1.7 ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา 
  3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
  3.2.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  3.2.3 ผ่านข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์  
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 คณาจารย์ใหม่ 

1.1.1 การปฐมนิเทศ 
1.1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพคร ู

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
1.1.4 การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
1.2 คณาจารย์ประจ าการ 

1.2.1 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและ
ต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

1.2.2 การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

1.2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

1.2.4 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

     2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  

     2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมนิผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

         2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
         2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน  
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันประกอบด้วยประธาน 
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า 
ตลอดจน ก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ
คณะ ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 6 คน 
 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในรอบ 5 ปี ย้อนหลังทุกคน 
 1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและ

ตรงกับความต้ องการของ

ผู้เรียน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกัน

ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และ

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ อุดมศึกษา  และมาตรฐาน

วิชาชีพ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร

ทุกๆ 5 ปี 

1. การรับรองหลักสูตรจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. คุรุสภา 

2. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนการสอนทุกวิชา และ

ทุกภาคการศึกษา 

2. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3. มีการประเมินประกันคุณภาพ

หลักสูตรทุกปี  โดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

3. บัณฑิตเป็นนักคิดนักปฏิบัติ

ที่มีจิตสาธารณะ 

1. สาขาวิชาก าหนดให้มีการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคัญ 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

2. การจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ

การศึกษาภาคสนามและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. สาขาวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท า

วิจัย และสามารถน าเสนอผลงานวิจัย

ได ้

3. นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ 

3.  อาจารย์มีคุณวุฒิ  และมี

ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาเอก 

1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของอาจารย์ผู้สอน

ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน ผลิตผล

งานทางวิ ชาการ  เ พ่ือก าหนดขอ

ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของอาจารย์ผู้สอน

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัย 

และเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม

ทางวิชาการทั้ ง ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

3. ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการ

เผยแพร่หรือได้รับการรับรองคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม
หรือพัฒนาความรู้ ในศาสตร์ทุกปี
การศึกษา 

4. ร้อยละอาจารย์เข้าร่วมอบรมหรือ

พัฒนาความรู้ในศาสตร์ทุกปีการศึกษา 

 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า ผู้จบการศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา    
มีงานท าหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80  
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3. นักศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นจาก

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมวิธีการรับ
สมัคร การสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ได้นักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ตาม มคอ.2 ในจ านวนที่ต้องการ สามารถอธิบายเป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ทบทวนแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาจ านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก 

3.1.1 แผนการรับนักศึกษาตาม มคอ. 2 
    3.1.2 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
 3.1.3 ข้อก าหนดของคุรุสภา 
    3.1.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและจ านวนนักศึกษาคงอยู่  

3.2 ส่งข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษาไปยังส านักส่งเสริมและงานทะเบียนเพ่ือที่จะประกาศรับ
นักศึกษาทั้งประเภทรับตรง และคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยหลัก
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ดังนี้ 

3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  
3.2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

  (1) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  
  (2) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
  (3) เป็นผู้ เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (4) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย

อย่างร้ายแรง 
  (5) มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู 
  (6) มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  (7) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

3.2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
(1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายในระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 

3.2.1.3 เกณฑ์อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ เช่น ประเด็นการ
สัมภาษณ์ 
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3.2.1.4 เกณฑ์การตรวจสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก าหนด สถานพยาบาลที่
สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ 

3.2.2 วิธีการรับนักศึกษามี 2 แบบ คือ  
3.2.2.1 แบบวิธีคัดเลือกตรง ก าหนดสัดส่วนการรับร้อยละ 80 ของจ านวนรับ

นักศึกษา  
3.2.2.2 แบบการสมัครสอบคัดเลือก (กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์

ภาคใต้) ก าหนดสัดส่วนการรับร้อยละ 20 ของจ านวนรับนักศึกษา 
3.3.ด าเนินการสอบคัดเลือกโดย การสอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ และสอบสัมภาษณ์โดย 

ด าเนินการสอบคัดเลือกดังนี้ 
 3.3.1 สอบข้อเขียน (สอบวัดความรู้) 

3.3.1.1 วิธีคัดเลือกตรง สอบวัดความรู้ความสามารถดังนี้ 
(1) สอบความรู้ทั่วไป 
(2) วัดแวดความเป็นครู (ใช้ผล PAT5 แทน) 
(3) วิชาความสามารถเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

3.3.1.2 วิธีการสมัครสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์
ภาคใต้สอบวัดความรู้ความสามารถดังนี้ 

 (1) ความรู้พื้นฐานทั่วไป 
 (2) วิชาเฉพาะ (สายวิทย์, ศิลป์) 
 (3) วัดแววความเป็นครู (ใช้ผล PAT5 แทน) 

3.3.2 สอบสัมภาษณ์ มีการก าหนดประเด็นการพิจารณาส าหรับการสอบสัมภาษณ์
คัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ 

3.3.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 30 คะแนน โดยมี
รายการประเมิน  

(1) ความสามารถด้านการคิด 
(2) ความสามารถในการแก้ปัญหาและพึงพาตนเอง 
(3) ความมีระเบียบวินัย บุคลิกภาพ ใฝ่รู้ และมีทักษะชีวิต 

3.3.2.2 ภาพรวมของคณะครุศาสตร์ 30 คะแนน 
(1) คุณลักษณะความเป็นครู 
(2) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
(3) บุคลิกภาพความเป็นครู 
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3.3.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 40 คะแนน 
(1) ทักษะความรู้และปัญญาในวิชาเอก 
(2) ความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอ และความมั่นใจในตนเอง 
(3) เจตคติต่อความเป็นครูเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมจัดท ากรอบอัตราก าลังอาจารย์ ระยะ 5 ปี ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรเสนอแผนกรอบอัตราก าลังระยะ 5 ปี เพ่ือขออนุมัติกรอบ
อัตราก าลังจากคณะกรรมการบริหารคณะ คณะขออนุมัติอัตราก าลังระยะ 5 ปี ต่อคณะกรรมการ
บริหารพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกรอบอัตราก าลังอาจารย์ระยะ 5 ปี หลักสูตร
ขอใช้กรอบอัตราก าลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะ คณะขออนุมัติ
เปิดรับสมัครอาจารย์ และมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การก าหนดผู้สอน   
     หลักสูตรได้มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์ มคอ. 2 และจัดรายวิชาการเรียนการ

สอนตามแผนโครงสร้างหลักสูตรจากนั่นเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การ
สอนในรายวิชาที่สอน  ส าหรับรายวิชาที่ต้องการผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทางหลักสูตรจะ
พิจารณาติดต่อผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในรายวิชานั้น ๆ โดยจะใช้ผู้สอนร่วมกับเครือข่าย
ภายนอก ศิษย์เก่า กรรมการหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการสอน โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้ เรียน และผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา ในบางเนื้อหาเสริมความรู้และ
นอกเหนือจากประสบการณ์การสอนของผู้สอนทางสาขาได้มีการประชุมเพ่ือเสริมการเรียนการสอน 
โดยทางสาขาได้มีการเชิญวิทยากรเพ่ือมาบรรยายเสริมความรู้เพ่ิมเติม 

5.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน   

5.2.1 โดยมีการประชุมร่วมกันก าหนดเนื้อหา กิจกรรม จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
และชี้แจงการท า มคอ.3/มคอ.4 ร่วมกัน โดยการพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชา , curriculum 
mapping, และเกณฑ์การประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกันทั้งระบบ โดยมีการติดตาม การน า มคอ.3 
มาทบทวนก่อนส่งในระบบออนไลน์ OATIS ก่อนการเปิดภาคเรียน 

5.2.2 ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-4) ตามรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และ
แผนในการพันนาผลการเรียนรู้ที่ของแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
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5.2.3 มีการประชุมเพ่ือติดตามในผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-4) โดยกรรมการหลักสูตร
แจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ปรับรายละเอียด มคอ.3 ให้เป็นไปตามเกณฑ์  

5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
     หลักสูตรมีแนวทางการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

วิธีการให้เกรด การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของศึกษา โดยการวิ เคราะห์จากค าอธิบาย
รายวิชา ก าหนดตัวชี้วัด วิธีวัด และเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 จากนั้นก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5) ดังนี้ 

5.3.1 ใช้การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ โดยพิจารณาตามบริบทของแต่ล่ะ
รายวิชา 
 5.3.2 ใช้วิธีการประเมินโดยการทดสอบย่อยระหว่างภาคเรียน การสังเกต การ
ตรวจสอบผลงานจริง การปฏิบัติจริง การสร้างสื่อการสอน การสอบสอน และน าเสนองาน  

5.3.3 ใช้เครื่องมือในการประเมินที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเรื่องที่ประเมิน วิธีการ
ประเมิน ได้แก่ ข้อสอบอัตนัย ชิ้นงาน หรือ ภาระงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

5.3.4 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฯลฯ) 

5.3.5 มีวิธีการให้เกรดแบบอิงเกณฑ์ หรือ อิงกลุ่ม มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
และแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน  

5.3.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 ที่มีคุณภาพและ
แล้วเสร็จตามก าหนด 

5.3.7 มีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการจัดประชุม ตรวจสอบผล 
การประเมิน และก ากับให้เป็นไปตามก าหนดเวลา และน าผลไปปรับปรุงกระบวนการและผลการ
ด าเนินงาน ในรอบหลักสูตร 1 ปี และ 5 ปี 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อต าราเรียน หนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และค านึงถึงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนของนักศึกษา 
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 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  สถานที่เรียน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีห้องเรียนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติอย่างเพียงพอ เช่น 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น 
ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา 
ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่าง ๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอกับนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม 
ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 2. คณะครุศาสตร์มีห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-
Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 3. คณะครุศาสตร์มีห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และการนิเทศแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  หลักสูตรเสนอแนะรายการต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา ให้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้จัดหาสื่อต่าง ๆ ให้เพียงพอกับนักศึกษา 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จะประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ กับคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เพียงพอและอ านวยความสะดวกกับนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. 2562 

X X X X  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X  

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล           
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X  

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X  

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X  

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X  

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่ 
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X  
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
X X X X  

 รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 11 12 12 13 1 

 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 1 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก  ๆ หัวข้อ 

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล  

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
ที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน  

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า  

มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้อง

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา 
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่ งในสถานการณ์จริง 
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็น
ช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย   
1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
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หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหา
ของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย     
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะ
กระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   3(2-2-5) 

Thai Proficiency for Communication  
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน    การ

ฟังอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการสรุปความ ตีความ การเลือกสรร 
สาระความรู้จากการรับสารและการสืบค้น มาขยายความและน าเสนอด้วย
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 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 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                 3(2-2-5) 
 English for Daily Life 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษ 
 ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร 

ประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน 
 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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  3(2-2-5) 

English for Communication   
 การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
ใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และ
เหมาะสม 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                                             3(2-2-5) 
English for Application 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาทุกทักษะโดยมุ่งเน้นการสืบค้น
จากสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อีกทั้งสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบริบทที่หลากหลาย  ทั้งที่สอดคล้องและแตกต่างกันทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 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. 
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รหัสวิชา                       ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                            3(2-2-5) 
                    English for Working Skills 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่
ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียน
ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

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. 

 

9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 Chinese for Daily Life 
   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาจีน

ทีต่้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาจีนในระดับพ้ืนฐาน 

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 question and answer personal details such as Address, person, 
personal belongings, able to responds Chinese language at basic level. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Chinese for Communication 
   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาจีนในเรื่องที่เก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทาง
และการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาจีนได้
ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

   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 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Chinese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

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 life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                               3(2-2-5) 
 Chinese for Working Skills 
    การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ีซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับอาชีพ และความสนใจ
ของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบทที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

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 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Japanese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่
เป็นกิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้ อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับพ้ืนฐาน 

  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                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 Japanese for Communication  
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาญี่ปุ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาญี่ปุ่นได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้                                                3(2-2-5) 
 Japanese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล 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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000145 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                            3(2-2-5) 
 Japanese for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เก่ียวข้องกับอาชีพ และ 
 ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาญี่ปุ่น

ในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  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 ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Korean for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

เกาหลีที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
กิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่
อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี 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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 Korean for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาเกาหลีในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาเกาหลีได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  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. 

 

9000148 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้     3(2-2-5) 
 Korean for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 140 

รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                                          3(2-2-5) 
 Korean for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
เกาหลีในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

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 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาอินโดนีเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ
และสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษา
อินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน 

  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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                                                3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารประโยคภาษาอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อ
สินค้า การเดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถ
โต้ตอบภาษาอินโดนีเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  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 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
สามารถสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ 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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                                     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
อินโดนีเซียในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  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 ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษามาเลเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและ
สิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษามาเลเซียใน
ระดับพ้ืนฐาน 

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.  
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษามาเลเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษามาเลเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

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 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง 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.  
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                                       3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  และ
ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
มาเลเซียในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  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. 

 

9000158 ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Burmese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

พม่าที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
กิจวัตรประจ าวัน การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่
อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน 

  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. 
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รหสัวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Burmese for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาพม่าในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้ อสินค้า การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาพม่าได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

  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 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Burmese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                             3(2-2-5) 
 Burmese for Working Skills 
   การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจ
ของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาพม่าในบริบทที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

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                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 
  พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม 

บุคลิกภาพ  และการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรม                   
การท า งาน เป็ นที มการ เป็ นผู้ น า  ผู้ ตาม  การด าร งชี วิ ตอย่ า งมี ความสุ ข                          
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

  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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000206 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
  Meaning of Life 
  ความหมายและความส าคัญของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงในหลัก 
ศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

  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 และความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ                   

ในการศึกษาค้นคว้ าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่ งสารสนเทศอ่ืนๆ                       
การรู้สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การรวบรวม วิ เคราะห์  สั งเคราะห์                
และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศตามรูปแบบ                   
และข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 

  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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต     3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
  ความหมาย และความส าคัญของสุนทรียภาพ การรับรู้  การจ าแนก                 

ความงาม ศาสตร์และคุณค่าของศิลปะทางด้านการเห็น การฟัง และการเคลื่อนไหว 
จากประสบการณ์ การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และได้มาซึ่งความซาบซึ้ง                
ทางสุนทรียภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

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. 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 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                          

การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน                  
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่               
ตามแนวพระราชด าริกับเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชด าริกับเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม                   
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้าน      
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในท้องถิ่น 

                               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.  
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(3-0-6) 

Nakhon Si Thammarat Studies 
องค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สถานที่และบุคคลส าคัญ 
การอนุ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่ น  ประเพณี  ศาสนธรรม สืบสานโครงการ                       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพื้นท่ี 

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 Nakhon Si Thammarat. 

 

9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
ASEAN Studies 

บริบททางภูมิศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  และ                   
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวม 
กลุ่มและความร่วมมือของอาเซียน 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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

Civics and Social Responsibility 
การเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              

และการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบ
ประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือ
ปฏิบัติ       

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. 

 

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

วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์
โลกปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ องค์การระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

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

เศรษฐกิจกับการด าเนินชีวิต การรู้จักตนเองการก าหนดเป้าหมายของชีวิต                   
การพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ การพัฒนาภาวะผู้น า การวางแผนและการจัดการ
เกี่ยวกับการเงิน การบริหารความมั่งค่ัง ความมั่งค่ังและความรับผิดชอบต่อสังคม 

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. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

Plants for Life 
          พืชพรรณและความสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพสิ่งต่าง ๆ จากภูเขา สู่
ทะเล เรียนรู้คุณและค่า ของพืชพรรณที่มีต่อชีวิตมนุษย์ การจัดการทรัพยากร 
ต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ                      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝึกการเรียนรู้ การ
สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า การวางแผน การคิดที่เป็นระบบการท างานเป็นทีม 
การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ สรุป
องค์ความรู้และน าเสนอผลการศึกษาที่มีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน 

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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
Information Technology for Life 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์      
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การแสวงหา
ความรู้ ระบบสารสนเทศ ความม่ันคงของข้อมูลและสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต เพ่ือน ามาปรับใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน                   
อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย                    
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 
ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวัน 

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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

Development of Quality of Life and Environment  
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ปัญหา                     

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิต แนวทาง                       
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิต 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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
                   Agriculture for Daily Life 
                               ความส าคัญ สถานการณ์การเกษตรของไทย ประชาคมอาเซียนและของ 
                  โลกการพัฒนาการเกษตร และระบบการท าการเกษตรของไทย หลักพ้ืนฐาน 
                  การผลิตพืช สัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตผล อาหารเพ่ือสุขภาพจากการ  
                  เกษตรมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเกษตรฝึกปฏิบัติในงานเกษตรกรรม  
                  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจ าแนกผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกอาหารเพ่ือ 
                  สุขภาพ การตรวจสอบสารปนเปื้อน เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์ 
                  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. 
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รหัสวิชา                        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health  Management 

การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เป็นผู้น าทาง
ปัญญาด้วยสุขภาพ สิทธิหน้าที่ในการด ารงชีวิต ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม            
ที่ เ อ้ือต่อสุขภาพ ความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ความเชื่อผิด 
พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ภัยทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์ การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการอารมณ์
ความเครียดในภาวะวิกฤต การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้สิทธิผู้บริโภค บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ต่อการบริหารจัดการสุขภาพแบบองค์
รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุแบบพ่ึงพา
ตนเอง 

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 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 หน่วยกติ 

รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
1001103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-5)  
Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 
       ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Conduct oneself based on professional code of ethics, aspire to 
develop learners with teacher dispositions, be a role model, manifested 
through teacher’s virtue, moral principle, and strong citizen. Perform 
oneself to be respected and trusted by learners and community 
members. Analyze, synthesize, integrate knowledge related to teacher’s 
values, virtue, moral principles, code of ethics, dispositions, and related 
laws. Implement experiential learning, case studies, reflective thinking to 
apply for self-development to be a good teacher, Intellectual, up to date, 
and keep up with the changes. 
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รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 

Education Policy and Quality Management 
       สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Investigate and analyze concepts of education policies, strategies, 
plans, and projects for education quality improvement in school and 
regional development. Integrate knowledge related to educational 
administration and information system for quality management in school 
to understand the context of school management regarding to levels and 
types of education. Design implementing innovation of quality assurance 
in keeping with the school levels and types of education. Practice 
conducting quality assurance and learning management activities by 
manipulating principles, ideas, theories regulations, and related laws. 
Apply reflective thinking for self-development to be a good teacher, 
intellectual, up to date and keep up with the changes.          
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รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร                                                              3(2-2-5) 

Curriculum Development       
          ออกแบบ พัฒนา น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา
และชุมชน  โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  เพ่ือให้มีทักษะในการ
สร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Design, develop, implement and evaluate school-based 
curriculum, subject curriculum according to major subject’s nature by 
applying curriculum development principles, theories, educational 
philosophy, psychology, society, culture, and technology to promote 
curriculum development, implementation and evaluation skills. Analyze 
Basic Education Curriculum, problems and trends in curriculum 
development. Apply reflective thinking for self-development to be a 
good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                       3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                
          วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่ งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เนื้อหาและภาษา การศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ฝึก
ปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะและความสามารถ
ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถน าการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
          Plan and manage learning according to major subject nature that 
can develop learner to be intellectual and innovator ship. Inspire learner 
to be knowledge seeker.  Create learning management innovations that 
compatible to context and learner individual differences to promote 21st 
century skills. Conduct activities and create learning atmosphere that 
aware of learners’ well-being by integrating content knowledge  
curriculum, teaching pedagogy, digital technology in learning  
management, learning materials and resources, learning theories, and 
Brain based learning. Provide learning management that integrate content 
and language, inclusive education, and teacher coaching. Design 
integrated lesson plans according to major subject. Practice learning 
management skills via micro teaching and in various school context. 
Apply reflective thinking for promoting learning design and management 
skills and self-development to be a good teacher, intellectual, up to date, 
and keep up with the changes. 
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รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้   3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication 
and Learning 
          ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
          Apply digital technology in designing learning management 
according to major subject in order to develop learners to be intellectual, 
and innovator ship that compatible to context and individual differences 
and learners with special needs.  Analyze related principles, concepts, 
and theories of innovation and information technology for educational 
communication and learning, related laws, code of ethics in using digital 
technology. Be able to choose and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning, and effective 
learning management without violating intellectual and property. Apply 
reflective thinking for promoting learning design and management skills 
and self-development to be a good teacher, intellectual, up to date, and 
keep up with the changes. 
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รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 
          วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
          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 
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รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
1043415 

 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                   3(2-2-5) 
Research for  Learning Development  
          วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาของผู้ เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใน
การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบ
รู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
          Research, solve problems to develop learners. Create innovation 
to develop learners’ learning in accordance with major subject, context, 
and individual differences of learners, and learners with special needs by 
studying, analyzing problem and learners’ needs in classrooms. Design 
research by applying research principals, concepts, theories, and 
researchers’ code of ethics. Construct and validate research 
instrumentation. Apply digital technologies to create research innovation 
for solving problems and developing learners that compatible to 
community context in order to implement research results for 
developing learning management and learners. Apply reflective thinking 
for self-development to be a good teacher, intellectual, up to date, and 
keep up with the changes. 
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รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู                                                                3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 
          วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย
ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
ให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน
คิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Analyze and Solve problems. Apply psychology to learning and 
teaching management according to students’ age and potential. Manage 
learning and teaching for special students. Apply principles, ideas, and 
theories of development psychology, educational psychology, psychology 
of learning and brain skills to encourage learning. Guideline for giving advice 
for parents about learning development encouragement. Using case studies 
and reflection to design learning method according to individual potential. 
Be persistent in students’ development with teacher disposition. Can report 
the development result systematically and reflect the result to the parents 
and the stakeholders to make collaboration in the development. Use 
reflection to develop themselves in the roles of teacher 
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รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                                             2(1-2-3) 

Thai Language for Communication for Teachers 
          วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาส าหรับครู หลักการและวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารและการสอน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษา
ท่าทาง ทั้งการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า และการสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสอน ทั้งการสอนในชั้น
เรียน และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสืบค้นสารนิเทศ
เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Analyze concepts, principles, and techniques of using Thai 
language for communication and teaching. Practice using Thai language 
in various skills, i.e. listening, speaking, writing, and sign language with 
various communication situations, i.e. direct (face-to-face) and indirect 
communication (using available technological means).  Practice using Thai 
language for teaching and communication in a regular classroom setting 
and via information and communication technology. Practice using Thai 
language and culture for a peaceful life society. Be able to design learning 
management for developing students’ skills in Thai language i.e. listening, 
speaking, writing, and sign language.  Search and apply information for 
self-development to know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes. 
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 1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                              1(45)         
Professional Practicum I 
          สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์
ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify profession code of ethics. 
Acknowledge roles and duties of teacher and classroom teacher in school. 
Understand community context and coordinate with parents to collect the 
data for providing care, assistance, and development to learners’ desired 
characteristics. Provide well-organized report of learner development in form 
of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, 
and curriculum development for developing learners according to their 
potentials. Conclude guidelines and teacher profession development activity 
characteristics both inside and outside educational institutions through 
teacher performance observing and analyzing process. Conclude the lesson 
learned from educational institution learning experience, synthesize body of 
knowledge and apply school based learning result in after action review (AAR) 
individually as well as share and learn under the context of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to date, 
and keep up with changes. 
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รหัสวิชา 
1023836 

                           ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                              1(45) 
Professional practicum II 
          ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Be a good role model and conduct oneself according to professional 
code of ethics. Practice co-teacher’s roles under mentor teacher in planning 
content knowledge, learning management activities, materials and 
technology, content area measurement and evaluation to design educational 
quality assurance implementation innovation that compatible to each level 
of education institution. Provide quality learning management and class 
atmosphere that encourages students to be happy in learning. Coordinate with 
parents to develop, take care, and assist students for desired characteristics.  
Analyze and present self-development guidelines to be professional teacher 
that keep up with changes in pedagogical knowledge and content subject 
knowledge. Participate in culture and local wisdom preservation project. Apply 
learning result from school to evaluate after action review (AAR) individually, 
and exchange knowledge in form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes. 
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รหัสวิชา
1024809 

                           ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                  6(270) 
Internship I  
          ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้ า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Work in teacher duties, be a good role model with morality and 
conduct oneself according to professional code of ethics. Design 
classroom atmosphere that promote learners’ happiness. Provide 
learning activities that promote higher order thinking process by applying 
digital technology. Coordinate with parents in learner development and 
aspire to solve learners’ problem to meet desired characteristics through 
correct research process according to research methodology. Be able to 
reflect self-changes that occurred from attending activities that promote 
professional progress, culture, and local wisdom preservation project. 
Apply learning result from school to evaluate after action review (AAR) 
individually and share knowledge in form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to date, and 
keep up with changes. 
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รหัสวิชา                            ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-อ) 

1024810 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                6(270) 
Internship II 
          ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีความสุข เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของ
ความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Work in teacher duties, be a good role model with morality and 
conduct according to professional code of ethics.  Design and provide learning 
activities that promote learner happiness, higher order thinking process and 
innovator ship by designing modern educational innovations that integrated 
community context with learning activities inside and outside the classroom. 
Create a network of cooperation with parents and communities to develop 
and solve learners' problems to have desired characteristics through correct 
research process according to the research methodology. Be able to clearly 
reflect self-changes that occurred from participating in activities that promote 
professional progress and in culture and local wisdom conservation projects.  
Apply learning result from educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) individually. Collect, analyze, and synthesize teacher duties 
practice competencies and teacher characteristics through conducting lesson 
learned from teaching practice and self-learning. Participate in an exchange of 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to be intellectual, up to date, and keep up with changes. 
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 2. วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
  2.1 วิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-อ) 
1031103 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                                                 3(2-2-5) 

Digital Technology for Education 
          น าหลักการ สมรรถนะ ขอบข่าย และการจัดการเรียนรู้ของเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา วิวัฒนาการ บทบาท คุณลักษะของครูเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา        
การบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
          Apply approaches, competence, scopes and learning 
management of digital technology for education, evolution role 
characteristics of digital technology for education teacher, the 
administration through digital technology in the 21st century, laws about 
digital technology for education, trend of digital technology for 
education. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-อ) 
1031105 

 
ภาษาอังกฤษส าหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์                    2(1-2-3) 
English for Teacher Educational Digital Technology and Computer 
          ค าศัพท์  ไวยากรณ์ที่ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การสนทนา การเขียนโต้ตอบการ
มอบหมายงานหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ การสัมภาษณ์ การ
อ่าน และ   การแปล เนื้อหาบทความวิจัย บทความวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์ การพูดและเขียนเพ่ือการน าเสนองาน การเขียนรายงาน  หรืออ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น 
          Vocabulary, grammar used for digital technology and computer 
focusing on listening, speaking, reading and writing skills, conversation, 
writing to respond, assign work or instruct related to the profession, 
interviewing, reading and translating research articles, journals about 
digital technology and computer, speaking and writing for presentation, 
writing reports and others. 
 

1031206 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยดีิจิทัลการศึกษา 3(2-2-5) 
Using and Maintenance of Computer Equipment and Digital Technology 
for Education  
          น าความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข ปฏิบัติการติดตั้ง และการรักษาความ
ปลอดภัยการแก้ไขปัญหา การเก็บและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์ การวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
           Apply the electrical principles, electronics, tools and computer 
equipment and digital technology, analyze and solve the problems, 
install and keep safe , maintain digital technology and computer 
equipment, plan to use the equipment properly and safely. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-อ) 

1031601 
 

การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา                               3(2-2-5) 
Photo and Digital Video for Education 

น าหลักการและเทคนิคในการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัล วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการถ่ายภาพ  การจัดองค์ประกอบภาพ  เทคนิคและศิลปะการถ่ายภาพ
และวีดิทัศน์ดิจิทัล และโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ผลิตภาพแนวสร้างสรรค์เพ่ือการ
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ การน าหลักการ และเทคนิคการตัดต่อ    
วีดิทัศน์ดิจิทัล การเลือกและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการผลิตภาพถ่ายและวีดิ
ทัศน์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

Apply principles and techniques for photography and digital 
video, equipment and tools for taking photos, photos composition, 
technique and arts in taking photos and digital video and program to 
promote creative images for learning, practice to take and retouch 
photos. Apply principles and edit photos techniques and digital videos, 
select and use the programs to create pictures and digital videos for 
education. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
1031701 

 
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา                           3(2-2-5) 
Computer Systems and Digital Technology for Education                                
          น าหลักการทฤษฎีต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด หน้าที่
การท างานของระบบปฏิบัติการ สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การ
ก าหนดค่าระบบปฏิบัติการ ความแตกต่างของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย คุณสมบัติของโปรแกรมประยุกต์ที่ เป็นโปรแกรม
อรรถประโยชน์และชุดโปรแกรมส านักงาน การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เสริม
ศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และป้องกันภัยคุกคาม การเลือกใช้โปรแกรม
ประยุกต์ให้ตรงกับศักยภาพโดยรวมของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถติดตั้งโปรแกรม
ประยุกต์ สามารถประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ในการเรียนการ
สอนเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา 
          Apply theories of computer operating systems, functions of the 
operating systems, install the computer operating systems, utilize the 
operating systems, difference of the host and client computer, 
qualifications of applied utilized and office package programs, select 
supportive computer programs and protect some danger, install and 
operate applied programs in learning and teaching digital technology for 
education. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
1032103 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                     3(2-2-5) 

Design and Digital Technology Development for Education 
          น าแนวคิด ทฤษฎีการออกแบบ ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีการ
เรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน หลักการผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษา กระบวนการ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน าไปใช้และการประเมินสื่ออย่างเป็นระบบ 
โมเดล การออกแบบระบบการเรียน การสอนที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของระบบการเรียน
การสอนและการผลิตสื่อการสอนในอนาคต ฝึกวิเคราะห์ สรุปความคิด เลือกใช้สื่อ
การสอนส าหรับผู้เรียนทุกระดับชั้นได้อย่างเหมาะสม ออกแบบและผลิตสื่อการสอน
อย่างเป็นระบบให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
           Apply approaches, design, system, communication, learning 
theories. Teaching and learning methods. Creating learning materials for 
education. Process of analyzing, designing, developing, applying and 
evaluating learning materials systematically. Designing learning and 
teaching system. Trend of learning and teaching and creating learning 
materials in the future. Analyze, summarize, select teaching materials 
related to the learners’ level properly. Design and create learning 
materials systematically and properly. 
 

1032503 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การออกแบบและผลิตกราฟิก แอนิเมชัน และส่ือดิจิทัลเพื่อการศึกษา     2(1-2-3) 
Graphic Animation and Digital Media Design for Education        
          น าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก แอนิเมชัน 
และดิจิทัลมีเดียเพ่ือการศึกษา กระบวนการผลิตสื่อกราฟิก แอนิเมชัน และดิจิทัล
มีเดีย การฝึกปฏิบัติผลิตงานการออกแบบกราฟิก แอนิเมชัน และดิจิทัลมีเดีย เพ่ือ
น ามาใช้ทางการศึกษา 
          Apply approaches, principles, theories related to the graphic 
animation and digital media for education. Process of creating graphic 
animation and digital media. Practice designing and creating graphic 
animation and digital media for education. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 

1032702 
 
 
 
 
 

 

การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา                                             3(2-2-5) 
Database Systems in Education             
          น าความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้
งานฐานข้อมูลกับแอพพลิเคชั่น การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ระบบรักษาความ
ปลอดภัยฐานข้อมูล  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาและสถานประกอบการได้จริง 
         Apply knowledge about database system, database architecture. 
Apply database system with application. Using structured query language, 
database security system. Practice to analyze, design, develop database 
for schools and companies. 
 

1033704 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา                  3(2-2-5) 
Computer Programing and Developing Applications for Education 
          น าแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องการเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
หลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติของโปรแกรมภาษาชนิดต่าง ๆ 
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ลักษณะค าสั่ง การเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธี 
การวิเคราะห์ การออกแบบ แอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา การประเมินซอฟต์แวร์  
สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาได้ 
          Apply principles, theories about computer programing and 
application developing. Computer programing principles. Qualifications 
of computer languages. Basic approach about components, 
characteristics of programing, steps of analyzing, designing applications 
for education. Evaluating software and being able to develop 
applications for education. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
1033902 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา                3(2-2-5) 

Technical Learning Management of Digital technology for Education 
          น าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  เทคนิคและการสอน  การวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้เรียน จัดล าดับเนื้อหา การควบคุมชั้นเรียน การจัดประสบการณ์และ
จัดระบบนิเวศน์การเรียนรู้ดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และ
การประเมินผลผู้เรียน 
           Apply approaches, principles, theories about learning 
management on digital technology for education. Theories of learning 
psychology. Teaching techniques. Analyzing students’ needs. Ordering 
learning contents. Controlling the classroom. Digital learning experience 
management. Practice designing lesson plans and evaluating the learners. 
 

1033903 
 
 
 
 
 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา          3(2-2-5)                        
Researching and Innovation Development in Digital Technology for 
Education 
          น าหลักการ แนวคิด ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
แนวโน้มการวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การเขียนเค้าโครงวิจัย ก าหนด
ขั้นตอนการวิจัย ปฏิบัติการวิจัย และเขียนรายงาน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โดยใช้การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
Apply approaches, principles, research methodologies in digital 
technology for education. Trend of digital technology for education 
research. Writing research proposal, designing research steps, conducting 
research and writing the research report to solve the problems and 
develop leaning innovations creatively through digital technology 
research. 
 
 
 
 



177 

 

รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
1033904 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 

Advanced Digital Technology and Computer for Education 
          น าแนวโน้มของวิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษา การพัฒนานวัตกรรมวิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
           Apply the trend of advanced digital technology and computer for 
education. Developing advanced digital technology and computer for 
education. Creating innovative item for learners. 
 

1033906 สัมมนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
Seminar and Training in Digital Technology and Computer for Education         
          น าหลักการ ทฤษฎี แนวคิด ความส าคัญ ประโยชน์ของการฝึกอบรม-สัมมนา  
เทคนิคและกลยุทธ์ บทบาทหน้าที่ พัฒนาคุณลักษณะ บุคลิกภาพและจรรยาบรรณ
ของผู้จัดฝึกอบรม-สัมมนา เสริมสร้างกระบวนการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศใน
การฝึกอบรม-สัมมนา  วางแผน ออกแบบการฝึกอบรม-สัมมนา พัฒนาหลักสูตร 
ประสานงานและท างานเป็นทีม จัดอบรม-สัมมนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ประเมินผลและรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนา ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
           Apply approach, theories, principles, importance, benefits of 
training and seminar. Techniques and tactics, roles. Developing 
characteristics, personalities and ethics of training and seminar organizers. 
Promoting inspiration and atmosphere in training and seminar. Planning, 
designing training and seminar. Developing curriculum, contacting and 
working in a team. Organizing the event on digital technology for 
education. Evaluating and reporting the results of the seminar on digital 
technology for education in order to guarantee the quality of education. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
4013102 

 
วิทยาการค านวณ                                                                 3(2-2-5) 
Computing Science            
          ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการข้ันตอนการแก้ปัญหา ทักษะการคิด         เชิง
ค านวณ  เชิงนามธรรม  ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา      
การย่อยปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือ
ใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
เบื้องต้น เพ่ือไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ในการตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานสารสนเทศอย่างปลอดภัย ศึกษาหรือพัฒนา
ชิ้นงานที่บูรณาการกับสาขาอ่ืน ๆ อย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
          Study, analyze the techniques, steps to solve the problems. 
Computational, abstract thinking skills. Practice solving the problems 
through decomposition steps, showing problem solving steps through 
writing, explaining, drawing or using gestures. Design and write the 
program through software or basic technology equipment in order to 
apply to solve daily life problems. Integrate the innovative item to other 
fields of studies really life creatively. 
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2.2 วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
1031105 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัล                    3(2-2-5) 

Science and Mathematics for Digital Technology Teachers      
          สืบค้นข้อมูลด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์  ท าความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ศึกษาวงจรดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ตัวเลข เลขฐานต่าง ๆ การบวก ลบ คูณ หาร การเปลี่ยนแปลงฐานเลข รหัสต่าง ๆ 
ลอจิกเกทชนิดต่าง ๆ และการออกแบบวงจร เพ่ือการประยุกต์ใช้งานทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
          Search for information on biological science contents, physical 
science. Understand scientific process skills, scientific methods, scientific 
advance. Study electronics circus, number system, addition, subtraction, 
multiplication, division. Changing numbers, codes, logic gates and circuit 
design for digital technology for education. 
 

1031207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา                                                  2(1-2-3) 
Social Media for Education  
          ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของสื่อ
โซเชียลมีเดียเพ่ือการศึกษา การผลิต คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้สื่อ
โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติ 
          Definition, importance, development, concept, approaches, 
principles and theories of social media for education. Production, 
morality, ethics and social media application for education and practice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 180 

รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 

1032106 
 

ธุรกิจดิจิทัลเพื่อการศึกษา                                                       2(1-2-3) 
Digital Business for Education 
          น าแนวคิด ทฤษฏี หลักการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ การจัดการโครงการ  วางแผนทางธุรกิจ การตลาดดิจิทัล  เพ่ือให้เกิดทักษะ
ทางธุรกิจ ฝึกปฏิบัติงานอาชีพเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
           Apply principles, theories approaches related to digital business 
for education. Analyzing, designing, managing the project, planning the 
business and digital marketing in order to be able to achieve business 
skills. Practicing for being digital entrepreneur. 
 

1032104 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 
Laws and Ethics of Digital and Computer Technology 
          พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ การเป็น
พลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระท าความผิด
ทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
          Acts on offenses relating to digital technology and computer. 
Privacy protection laws. Freedom of sharing opinions. Intellectual 
property, computer and internet crimes, ethics of digital technology and 
computer career. Digital citizenship, digital intelligence, media literacy, 
case studies of computer and internet crime offense. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
1032601 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 

Digital Radio and Television Program for Education               
          ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล โดยน าหลักการ ทฤษฎี ประเภทและรูปแบบของ
รายการวิทยุ กระจายเสี ยงและวิทยุ โทรทัศน์  กระบวนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฝึกหัดใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับผลิต
รายการในแต่ละข้ันตอน ฝึกหัดประเมินผลการผลิตรายการอย่างมีคุณภาพ 
          Practice producing the radio and television broadcast for 
education through digital system by applying approaches, principles, 
types of radio and television broadcast. Process of radio and television 
broadcast production. Practice using tools, equipment to produce the 
program step by step. Practice evaluating the program effectively. 
 

1032602 ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา                                                        3(2–2-5) 
Film for Education 
          เทคนิค และ ทักษะเบื้องต้นในการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น กล้องภาพยนตร์
และ กล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการ ผลิต ภาพยนตร์   ฟิล์ม และวัสดุที่ใช้ในการผลิต
ภาพยนตร์  แสงที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ การเคลื่อนไหวกล้อง  ภาษาที่ใช้ ในการ
ผลิตภาพยนตร์  การวางแผนในการผลิต  การเขียนบท  การถ่ายท า  การบันทึกเสียง 
การตัดต่อล าดับภาพ เพ่ือใช้ในการน าเสนองานด้านการศึกษา 
          Techniques and basic skills about film production. Movie camera 
and television camera used to produce films. Film and materials used to 
produce films. Lights used to produce films, camera moving, language 
used to produce films. Planning, writing plot, recording, editing for 
education presentation. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 
1032703 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา                  3(2-2-5) 

Network System and Cloud Computing Systems Management for 
Education               
          น าแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบของระบบเครือข่ายและการจัดการระบบ
คลาวด์เพ่ือการศึกษา การออกแบบ การพัฒนา และการใช้ระบบเพ่ือสนับสนุน
การศึกษา ระบบข้อมูลโรงเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และการจัดการชั้นเรียน ฝึก
ปฏิบัติจัดท าระบบเครือข่ายและระบบคลาวด์ในสถานศึกษา สามารถน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ 
หรือช่วยในการตัดสินใจได้ 
           Apply approaches, principles, components of network system 
and cloud system management for education. Design, develop and 
use ….to support the education. School database system, parents, 
teachers, students and classroom management. Practice creating 
network and cloud system in schools. Analyze and synthesize the 
information to create new system or help make decision. 
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รหัสวิชา                                                               ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป-อ) 
1032704 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา                                     2(1-2-3) 
Information System and Digital for Education             
          น าทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การจัดระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ออกแบบคุณลักษณะของอุปกรณ์ระบบ ทิศทางของการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในอนาคต การเสนอแนวคิดในการออกแบบเพ่ือ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้หน่วยงานการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม ใช้และบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ตามองค์ประกอบและมาตรฐานของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบของการ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีของการสื่อสารข้อมูลชนิดต่าง  ๆ 
การเข้าถึงและการใช้งานการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารแบบ
พกพา ออกแบบ พัฒนา ใช้ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการ 
ออกแบบ ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ส าหรับการเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
          Apply theories related to designing and managing information and 
digital for education. Analyze, design, develop information system and 
digital for education. Design characteristics of materials, trend of 
information management for future education. Share the ideas to 
develop the information system for educational institutions properly. Use 
and maintain the system based on the components and standard of the 
computer network, types of connecting to the computer network, 
technology materials for information. Accessing and using data via 
computer and mobile devices. Practice designing learning management 
system on the internet for digital learning education. 
 
 
 
 
 
 



 184 

 

รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 

1032705 การจัดการทางเสียงด้วยคอมพิวเตอร์                                          3(2-2-5) 
Sound Management by Computers   
          พัฒนาการ ความส าคัญ หลักการและประเภทเสียง หลักการออกแบบเสียง
ด้วยคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเขียนบทส าหรับสื่อสมัยใหม่ และฝึก
ปฏิบัติบันทึกและตกแต่งเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
          Development, importance, principles and types of sound. 
Principles of sound designing by computer. Analyze the target group of 
audiences. Write scrips for modern media and practice recording and 
decorating the sound by computer programs. 
 

1033113 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ                      3(2-2-5) 
Digital Technology for Students with Special Needs 
          น าหลักการ แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือออกแบบ และผลิตสื่อ 
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ สื่อดิจิทัล สื่อประเภทอุปกรณ์ 
สื่อเทคนิควิธีการ การประเมินสื่อการสอน เพ่ือผลิตสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
           Apply approaches, principles used to design and create learning 
materials for the students with special needs. Digital learning materials. 
Evaluate learning materials in order to produce proper material for the 
students with special needs. 
 

1033602 การถ่ายภาพโฆษณาทางการศึกษา                                    3(2–2-5) 
Advertising Photography for Education 
          บทบาทของภาพถ่ายต่อการโฆษณา การวางแผน ออกแบบ เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ และเทคนิคการใช้เครื่องมือในการถ่ายภาพโฆษณา ปฏิบัติการถ่ายภาพ
โฆษณาประเภทต่าง ๆ โดยเน้นวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาใช้ในการน าเสนอผลงานด้าน
การศึกษา 
          Role of the photos towards the advertisement. Plan, design, and 
prepare the tools and techniques for advertising photography. Performing 
taking advertised photos focusing on educational purposes. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 

1033705 
 
 
 

 

การออกแบบนิทรรศการและการจัดอีเวนต์                                   3(2-2-5) 
Exhibition and Event Design  
          หลักการ การวางแผน องค์ประกอบของการจัดแสดง และนิทรรศการ เทคนิค
การจัด วิธีจัด อีเวนต์ สื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์  การประเมินผล            
ฝึกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการที่น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและอบรม 
          Principles of planning, elements of the events and exhibitions. 
Techniques for organizing the event, media and public relations 
channels. Evaluation of organizing the event and exhibition for education 
and training.     
 

1033706 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                                            2(1-2-3) 
Multimedia for Education  
          ความหมายหลักการ ความส าคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการจัด
วางรูปภาพ เนื้อหา ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของสื่อ
มัลติมีเดีย เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
          Definition, principles, importance of computer programs to create 
multimedia for education. Practice designing, creating and developing 
multimedia. Picture composition, contents, animations, also components 
of multimedia for learning management and contribution. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 

1033905 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์3(2-2-5) 
Management of Learning Environments, Digital Technology and Computers 
          น าหลักการทฤษฎีต่าง ๆ ของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ การออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การออกแบบ
เนื้อหา การออกแบบกิจกรรมทางการเรียน การออกแบบกระบวนการสื่อสาร การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การเลือกใช้การ
ออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อมของการเรียนแบบออนไลน์ และประยุกต์ในการเรียนการ
สอนเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา 
           Apply various theoretical principles of managing the learning 
management, digital technology and computer. Digital learning, contents 
design, activities design. Communication process design. Analysis of factors 
influencing learning in digital age. Selection of the environment for online 
learning and application in digital teaching and learning technology. 
 

1141601 เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์                                                 3(2-2-5) 
Technology for Science 
          สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข 
ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดท าโครงงาน
เทคโนโลยีส าหรับวิทยาศาสตร์ 
          Search for knowledge through scientific methods. Define 
problems or requirements, collect data, choose methods and tests, 
improve, evaluate, choose technology to solve the problems and use 
technology to do technology for science project. 
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รหัสวิชา                          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป-อ) 

4012205 สะเต็มศึกษา      3(2-2-5) 
STEM Education 
          ความหมาย ความส าคัญและหลักการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโครงงานสะเต็มศึกษา 
การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา การประเมินการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การ
น าสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา  
          Definition, importance and principles of learning management 
based on STEM focusing on Science and Math. Concepts of innovation in 
engineering design. STEM activities design. Assessment of learning based 
on STEM. Applying STEM to the class. Writing lesson plans. Managing the 
classroom based on STEM education. 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา 
 

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา 
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู 
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู้ 
1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง         3(2-2-5) 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา       

                                                     3(2-2-5) 

 1. ค่านิยม อุดมการณ์ และจิต
วิญญาณความเป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
และปรัชญาความเป็นครู 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจติ
วิญญาณความเป็นครู                            3(2-2-5) 

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร                 3(2-2-5) 
2. จิตวิทยาพัฒนาการ , จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

3. จิตวิทยาส าหรับครูเพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู                  3(2-2-5) 

3. เ นื้ อหาวิ ช าที่ ส อน  หลั กสู ต ร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ 

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร                 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้          3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้           3(2-2-5) 
1033902 เทคนิคการจดัการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา                             3(2-2-5) 

 5. นวั ต กร รมและ เทค โน โ ลยี
ส า ร ส น เ ทศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้           3(2-2-5) 

4. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และ
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

6. การวัดและประเมินการศึกษา
และการเรียนรู้ 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
 

 7. ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

8. ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู     1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู
                                                     2(2-2-5) 
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
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มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา 
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู 
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน หน่วยกติ (ท-ป-อ) 

9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                         

                                                     3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้           3(2-2-5) 

6. การออกแบบและด าเนินการ
เ กี่ ย ว กั บ ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา
                                  3(2-2-5) 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 

1 . ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น
สถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า   
1 ปี 

1022802 ฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครู 1                   1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครู 2                   1(45) 

2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(270) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญ
(ขอบข่าย) ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ  

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

1 วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน 

1031105 
 
 
1141610 
 
4012205 
4013102 

วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส าหรับ 
ครูเทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 
สะเต็มศึกษา 
วิทยาการค านวณ 

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

2 ความรู้ เฉพาะสาขา
เทคโนโลยี 

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

1031103 
 
1031104 
 
 
1031701 
 
 
1033902 

เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
ภาษาอังกฤษส าหรับครู
เทคโนโลยดีิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยดีิจิทัล
การศึกษา 
เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

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

  หลักการคิดเชิงค านวณการ
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิง
ค านวณ ฟังชั่น 
 
 
 
 

1031105 
 
 
 1033704 
 

วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ส าหรับ 
ครูเทคโนโลยีดิจิทัล 
การเขียนโปรแกรมและ
พัฒนาแอปพลิเคชนัเพื่อ
การศึกษา 

3 (2-2-5) 
 
 
3 (2-2-5) 
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ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญ
(ขอบข่าย) ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ  

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

  การออกแบบ เทคโนโลยี การ
วางแผน และการด าเนินการ
และการใช้ เทคโนโลยีสาร 
สนเทศอย่างปลอดภัย 

1031103 
 
1031701 
 
 
1033905 
 
 
 
4013102 

เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยดีิจิทัล
การศึกษา 
การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจทิัล
และคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการค านวณ 

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

  การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์
และการพัฒนาแอบพลิเคชั่น 
การเขียนโปรแกรม  
 

1031207 
 
1032702 
 
1032703 
 
 
1033704 

สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อ
การศึกษา 
การจัดท าฐานข้อมูลทาง
การศึกษา 
ระบบเครือข่ายและการ
จัดการระบบคลาวด์เพื่อ
การศึกษา 
การเขียนโปรแกรมและ
พัฒนาแอปพลิเคชนัเพื่อ
การศึกษา 

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

  เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้
งานโปรแกรมไมโคร คอนโทร
เลอร์ และสมองกล 
 
 
 
 
 
 

1031206 
 
 
 
1033904 

การใช้และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีดิจทิัล
การศึกษา 
วิทยาการก้าวหนา้ทาง
เทคโนโลยดีิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

3 (2-2-5) 
 
 
 
3 (2-2-5) 
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ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญ
(ขอบข่าย) ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ  

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

  การสืบค้น การรวบรวม การ
วิ เคราะห์ การประมวลผล 
ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ แ หล่ ง ข้ อมู ล 
ประเมินและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 

1031207 
 
1032702 
 
1033903 

สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อ
การศึกษา 
การจัดท าฐานข้อมูลทาง
การศึกษา 
การวิจัยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

2(1-2-3) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 

  
 
 

อ อ ก แ บ บ  พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
โครงงาน 

1032103 
 
 
1032503 
 
 
1032704 
 
1033706 

การออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
การออกแบบและผลิต
กราฟิก แอนิเมชัน และ
สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ระบบสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา 

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

 
 

 การน าแนวคิดเชิงค านวณไป
พัฒนาโครงงานที่ เกี่ยวกับ
ชีวิ ตประจ าวัน  ธุ รกิจและ
บริการ 

1032106 
 
1034906 

ธุรกิจดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
สัมมนาและฝึกอบรม
เทคโนโลยดีิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

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

  การเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ 

1031601 
 
 
1032503 
 
 
1032601 
 

การถ่ายภาพและวีดิ
ทัศน์ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
การออกแบบและผลิต
กราฟิก แอนิเมชัน และ
สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
วิทยุและวิทยุโทรทัศน์
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

3 (2-2-5) 
 
 
3 (2-2-5) 
 
 
3 (2-2-5) 
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ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญ
(ขอบข่าย) ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ  

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

   1032602 
 
1033602 
 
1033705 
 
 
1032106 

ภาพยนตร์เพื่อ
การศึกษา 
การถ่ายภาพโฆษณา
ทางการศึกษา 
การออกแบบ
นิทรรศการ 
และการจัดอีเวนต์  
ธุรกิจดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

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

  

  วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี การรู้เท่าทัน 

1032705 
 
1033113 
 
 
1033904 

การจัดการทางเสียงด้วย
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยดีิจิทัลส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 
วิทยาการก้าวหนา้ทาง
เทคโนโลยดีิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

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

  กฎหมายคอมพิวเตอร์และการ
ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้ อ่ืนโดยชอบ
ธรรม 

1031103 
 
1032104 
 

เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
กฎหมายและ
จรรยาบรรณทาง
เทคโนโลยดีิจิทัล 
และคอมพิวเตอร์ 

3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างาน
ของครู  การพัฒนาความรู้สึก  ถึง
ตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อ
วิชาชีพครูและชุมชน 

5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานใน

หน้าที่  และเส้นทางวิชาชีพให้มี

ความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ 

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษาในการปฏิบัติงานหน้าที่ครู

ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
ความเป็นคร ู                     3(2-2-5) 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1032103 การออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1033113 เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรบั
ผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษ  3(2-2-5) 

2. เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
ครูและยึดมั่นใน จรรยาบรรณของ
วิ ช า ชี พ ค รู  ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
อุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก 
ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอา
ใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการ
เรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีความ

รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ 

มีความอดทน ใจกว้าง มีอุดมการณ์

ความเป็นครูยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบ

วิชาชีพครู  อย่างมีคุณภาพ และ

เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน

วิชาชีพครู 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
ความเป็นคร ู                     3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                                     3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้                            3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู                        2(1-2-3) 
1031105 ภาษาอังกฤษส าหรับครู
เทคโนโลยีดิจิทลัและคอมพิวเตอร ์
                                     2(1-2-3) 
1031207 สื่อโซเชียลมเีดียเพื่อ
การศึกษา                         2(1-2-3) 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมี
ปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์การคิดขั้นสูง มี
ความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ 
สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการ

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน

ด้านการสอน การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง 

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 
9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ  
                                     3(2-2-5) 
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ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคง
ใ น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ต น เ อ ง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความ
เพียร มุ่ งมั่น  มานะ บากบั่น  ใฝ่
เรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและโลก 

1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา               3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้                            3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                     3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1031701 ระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
4013102 วิทยาการค านวณ    3(2-2-5) 
1031105 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ส าหรับครูเทคโนโลยีดิจิทลั     3(2-2-5) 
1032106 ธุรกิจดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
                                     2(1-2-3) 
1032704 ระบบสารสนเทศและดจิิทัล
เพื่อการศึกษา                    2(1-2-3) 
1141601 เทคโนโลยีส าหรัวิทยาศาสตร ์                                     
                                     3(2-2-5) 
4012205 สะเต็มศึกษา         3(2-2-5) 

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป็ นผู้ มี ทั กษะศตวรรษที่  21 มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิด
ขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะ
การท างานเป็นทีม มีทักษะข้าม
วัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศสมัยใหม่  การปลี่ยน
แปลงของสังคมและของโลก มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหา
ความรู้พัฒนาความรู้งานวิจัย และ
สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี

ทักษะศตวรรษที่ 21 เทคนิคและวิธี

ในการจัดการเรียนรู้การพัฒนา

หลักสูตรทางด้านการเรียนการสอน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ท่ีจะ

ส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ 

แสวงหาความรู้พัฒนางานวิจัยและ

น วั ต ก ร ร ม  ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ

คุณลักษณะอันพึ งประสงค์ของ

การศึกษาของชาติ 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชีวิต                              3(2-2-5) 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                                     3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                       3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                    3(2-2-5) 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ1  1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ2  1(45) 
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ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1031206 การใช้และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัลการศึกษา                  3(2-2-5) 
1031601 การถ่ายภาพและวดีิทัศน์
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา             3(2-2-5) 
1032702 การจัดท าฐานข้อมลูทาง
การศึกษา                         3(2-2-5) 
1033704 การเขียนโปรแกรมและ
พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 
                                     3(2-2-5) 
1032601 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา                         3(2-2-5) 
1032602 ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา 
                                     3(2-2-5) 
1032703 ระบบเครือข่ายและการ
จัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา 
                                     3(2-2-5) 
1032705 การจัดการทางเสยีงด้วย
คอมพิวเตอร ์                     3(2-2-5) 
1033602 การถ่ายภาพโฆษณาทางการ
ศึกษา                              3(2-2-5) 
1033706 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา                         2(1-2-3) 

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการ
จัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถ
ในการจัดเนื้อหาสาระ  ออกแบบ
กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้
ถ่ายทอดความรู้สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
และมีความสุขในการเรียน โดยใช้
ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้
เทคนิ ค  วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  

4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนรู้

เทคโนโลยีดิ จิทัล เพื่อการศึกษา 

สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สามารถ

ประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน

ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

เพื่อสร้างความรู้ ใหม่ส าหรับการ

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                                     3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้                            3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                     3(2-2-5) 
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ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาใน
ชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียน ที่มีความแตกต่างกันสามารถ
บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรม และการวิจัย สามารถ
น ามาประยุกต์ ใ ช้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การ
สอน ความรู้  เนื้อหาสาระ และ
เทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 
ผู้เรียนและสังคม 
 

ประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาใน

ระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

                                              6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
                                              6(270) 
1031103 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา                         3(2-2-5) 
1032503 การออกแบบและผลติกราฟิก 
แอนิเมชัน และสื่อดิจิทัลเพื่อการศกึษา 
                                     2(1-2-3) 
1033902 เทคนิคการจดัการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
1033903 การวิจัยและพัฒนานวตักรรม
ทางเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา    
                                     3(2-2-5) 
1033905 การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์         3(2-2-5)     

6. เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และใส่ใจ
สังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มี
จิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล รู้
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิต
อาส า  และด า เนิ น ชี วิ ตต ามวิ ถี
ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่น
ในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ช่ัว 
ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท า
ที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และศักดิ์ ศรี  ความ เป็นมนุษย์ มี
จิ ตส านึ ก เป็นพล เมื อง ไทยและ
พลเมืองโลก  

6. สามารถปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลก รู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
                                     3(2-2-5) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 
                                     3(2-2-5) 
9000307 พลเมืองกับความรับผดิชอบ
ต่อสังคม                           3(2-2-5) 
1033904 วิทยาการก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดิจิทลัและคอมพิวเตอรเ์พื่อ
การศึกษา                         3(2-2-5) 
1033906 สัมมนาและฝึกอบรม
เทคโนโลยีดิจิทลัและคอมพิวเตอรเ์พื่อ
การศึกษา                         3(2-2-5) 
1032104 กฎหมายและจรรยาบรรณ
ทางเทคโนโลยดีิจิทัลและคอมพิวเตอร ์
                                     3(2-2-5) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1033705 การออกแบบนิทรรศการและ
การจัดอีเวนต์                    3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ง  

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล นางสาวชิราพร หนูฤทธิ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

4. ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ชิราพร หนูฤทธิ์,นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์, กิตติศักดิ์ ใจอ่อน, กตัญญุตา บางโท, รัชนี สิทธิศักดิ์และ 

สุชาดา จิตกล้า. (2561). รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14  
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 (น.87 – 99). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

5. ภาระการสอน 
1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
1002101 นโยบายและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         6(270) 
1031104 ภาษาอังกฤษส าหรับครเูทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
1032104 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1033112 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  3(2-2-5) 
1033905 การบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้เทคโนโลยีดจิิทัลและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

2561 

M.Ed. Education policy & Management University of Melbourne, 

Australia 

2542 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล นายเศณวี ฤกษ์มงคล 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน พ.ศ. 

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2552 

ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2549 

4. ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 

เศณวี  ฤกษ์มงคล (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาคณะครุ 
ศาสตร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10: 2560 
“นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”. 14 ธันวาคม   
2560 (น 211 – 221).  ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

เศณวี  ฤกษ์มงคล (2560). การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)วิชานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการศึกษา. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 9   

  ครั้งที่ 10  วันที่  7 – 9 สิงหาคม 2560 (น. 838 - 853).  อิมแพคอารีน่า: มหาวิทยาลัยราช 
  มงคลรัตนโกสินทร์ 
เอกสารประกอบการสอน 

เศณวี  ฤกษ์มงคล (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(Innovation and Technology in Education).มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. ภาระการสอน 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1031103 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

1031601 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 

1032103 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5) 

1032602 ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา      3(2-2-5) 

1033602 การถ่ายภาพโฆษณาทางการศึกษา     3(2-2-5) 

1033706 การผลติสือ่มลัตมิเีดยีเพ่ือการศึกษา     2(1-2-3) 

1033906 สัมมนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – สกุล นายอนุวัฒน์ จันทสะ 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2553 

ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2551 

4. ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 
อนุวัฒน์  จันทสะ (2560). การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บน 

แท็บเล็ตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา. ใน การประชุมวิชาการครุศาสตร์ 
วิชาการ ครั้งที่ 9 วันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2560 (น.163 – 176).นครศรีธรรมราช: 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

เอกสารประกอบการสอน 

อนุวัฒน์  จันทสะ (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(Innovation and Technology in Education). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. ภาระการสอน 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชพีครู 2         1(45) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
1031206 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลการศึกษา 3(2-2-5) 
1032105 ธุรกิจดิจิทัลเพื่อการศึกษา     2(1-2-3) 
1032503 การออกแบบและผลิตกราฟิก แอนิเมชันและสื่อดิจทิัลเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)  
1032601 วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
1032705 การจัดการทางเสียงด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
1033705 การออกแบบนิทรรศการและการจัดอีเวนต์   3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล นางสาวธณัฐชา รัตนพันธ ์

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์  

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 

4. ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 

กัญณิการ์ ชูบุญทอง และธณัฐชา รัตนพันธ์. (2561). การพัฒนาสื่อการ์ตูน Animation เรื่องระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 10. วนัที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (น 85 - 96). 
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

นนทิยา สมัยแก้ว และธณัฐชา รัตนพันธ์. (2560). การพัฒนาสื่อประสมแอนิเมชั่นก าเนิดและยุคของ
คอมพิวเตอร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที ่10  
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 (น 85 – 96 ). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

นิเชต  นิโมง และธณัฐชา รัตนพันธ์. (2560). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 10. วันที่ 14 ธนัวาคม 2560. 
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5. ภาระการสอน 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         6(270) 
1031207 สื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือการศึกษา     2(1-2-3) 
1032702 การจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา    3(2-2-5) 
1032704 ระบบสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา    2(1-2-3) 
1033112 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  3(2-2-5) 
1033904 วิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – สกุล ว่าที่ร้อยเอกปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังษี 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2556 

ปวค. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2548 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2551 

4. ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
ปุญณ์ชนัตว์  แก้วฟุ้งรังษี และ ผการัตน์  โรจน์ดวง (2561). ระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 

กรณีศึกษา วิธีวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  “เทคโนโลย ี
ภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (น. 538-545). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

เอกสารประกอบการสอน 

ปุญณ์ชนัตว์  แก้วฟุ้งรังษี (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Operating Systems). มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 

5. ภาระการสอน 
 1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1          1(45) 

1031105 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัล  3(2-2-5) 
1031701 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
1032703 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
1033704 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
4013102 วิทยาการค านวณ      3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ชื่อ – สกุล นางนิตยารัตน์ คงนาลึก 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

4. ผลงานทางวิชาการ 
บทความวิจัย 
นิตยารัตน์ คงนาลึก,มลิวัลย์ สมศักดิ์,ทิพวรรณ ทองขุนด า,และรพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ (2561)  

องค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารเทคโลยีภาคใต้, 11(1), 51-58. 

นิตยารัตน์ คงนาลึก (2560). การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการวิจัย. ใน การประชุมวิชาการ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่มิติใหม่การศึกษาไทย 4.0” วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2560  
(น. 67-73.). นครศรีธรรมราช: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

5. ภาระการสอน 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1          1(45) 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         6(270) 
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
1033902 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
1033903 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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