
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ/สถาบัน/สำนัก คณะศิลปกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25510091108005

 ช่ือหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Music Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย       
ช่ือเต็ม :  การศึกษาบัณฑิต  (ดนตรีศึกษา)
ช่ือย่อ :  กศ.บ. (ดนตรีศึกษา)

ภาษาอังกฤษ   
ช่ือเต็ม :  Bachelor of Education (Music Education)
ช่ือย่อ :  B.Ed. (Music Education)

3.   วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
-

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ 

R  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
        £  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
        £  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)



        £  หลักสูตรทางวิชาการ
        £  หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ
        R  หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
        £  หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

5.3 ภาษาที่ใช้
        ภาษาไทย เอกสารตำราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.4 การรับเข้าศึกษา
        เข้าศึกษาชาวไทยและต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
     University of Malaya, University of the Philippines, Indonesia Institute of the Arts, 
Yogykarta  และ Miriam College

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

พ.ศ. 2556 จะเร่ิมใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้ง

ท่ี1/2562 เมื่อวันที่  15  เดือน มกราคม พ.ศ.2562
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 1/2562  

เมื่อวันที ่ 22  เดือน มกราคม พ.ศ.2562
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่    

เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้าม)ี ...................................................

เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกระบบ

http://www.joglosemar.co.id/isi_ygy.html
http://www.joglosemar.co.id/isi_ygy.html
http://www.mc.edu.ph/


8.2 นักวิชาการทางด้านดนตรีศึกษา
8.3 นักวิจัยทางด้านดนตรีศึกษา
8.4 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ลำดับที่
รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)

ปีที่จบ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

เลขประจำตัว
ประชาชน

1 *ผศ.ดร.เทพิกา  รอดสการ กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย), 
2544 
กศ.ม. การอุดมศึกษา, 2548 

ศป.ด.(ดุริยางคศิลป์),2556

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x xxxxx xxxxx xx x

2 อ.เมธ ี พันธ์ุวราทร กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ไทย), 
2543 
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา), 
2551

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

x xxxxx xxxxx xx x

3   อ.ดร.ฌานิก  หวังพานิช ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์สากล) 
2544 
Grad.Diploma (Information 
Systems), 2548 
M.Mus  (Music),  2549 
Ph.D  ( Music Education) , 
2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

University of Tasmania, 
Australia
University of New South 
Wales, Australia
University of New South 
Wales, Australia

x xxxxx xxxxx xx x

4   อ.เรวดี เพชรมุนี คบ.(ดนตรีไทย) 2534 
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) 2545

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x xxxxx xxxxx xx x

5   อ.พงศพิชญ์ แก้วกุลธร กศ.บ. (ศิลปกรรมศาสตรศึกษา 
ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย), 
2552 ศป.ม. (มานุษยดุริยางค
วิทยา),  2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x xxxxx xxxxx xx x



10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

คณะพลศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันโลกเคล่ือนเข้าสู่ยุคของคล่ืนลูกท่ี 5 “ยุคสังคมแห่งปัญญา” หรือ “ยุคปราชญสังคม”ปัจจัยแห่ง

ยุคนี้ คือ สติปัญญา เคร่ืองมือแห่งยุค คือ นักคิด นักบูรณาการ เป็นยุคของการคิด การบูรณาการใช้ความรู้และใช้
ปัญญาเพ่ือการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ สังคมใดสามารถพาตนสู่การเป็นปราชญ์สังคมได้สำเร็จ สังคมน้ันจะเจริญล้ำ
หน้ากว่าใครในโลก อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขันทางด้าน
การศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศและจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้
ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมท้ัง
ใช้การศึกษาโดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพ่ือให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม" เพื่อให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการนำเข้า และเป็นสังคมท่ีแบ่งปัน ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักท่ีสำคัญต่อการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 
โดยมีบทบาทที่สำคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งท้ังสองส่วนจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงด้วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียม
ทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษาดังกล่าวต้องเร่ิมปลูกฝังต้ังแต่การศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน โดยมีสถาบันการศึกษาและครูเป็นกลไกสำคัญ ในการจัดการศึกษาจึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อผลิตครูที่มีความรู้ ความสามารถทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม สามารถจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระทำ
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบและการวิเคราะห์
ปัญหา ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเป็นฐานใน การฝึกประสบการณ์ อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์การ
สังเคราะห์และการประเมินค่า

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเป็นพลวัติและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนพัฒนาการของ

วิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และข้ามวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์
เป็นอย่างมากทำให้เกิดกระแสวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ส่งผล
ให้เกิดการปฏิรูปทางการศึกษาของประเทศขึ้น จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิม
เติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที ่3) พ.ศ.2553 ทำให้มีพระราชบัญญัติ ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับเกิดขึ้น
ตามมาหลายประการมีการกำหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 



มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเน้นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
คือ 1)เป็นผู้เรียนรู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร 
มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 
มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบ
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม 
และประเทศ 3) เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคม

นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับทิศทาง กรอบยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาชาติ พบว่า ประเด็นสำคัญ
เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างแท้จริง คือ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนเพ่ือเติบโตอย่างมี
คุณภาพ “ครู” เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา“คน” ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีศักยภาพ
และมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตครูที่มีคุณภาพ
จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของประชากรในสังคม และช่วยช้ีนำสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสม 
ท้ังนี ้เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาท่ีผลิตครูควรตอบสนองพันธกิจ
เพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถต่อการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับ
การปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ังสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การปรับหลักสูตร
ครั้งนี้มุ่งเน้นการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง  ๆ
คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นสำคัญ สามารถแข่งขันและอยู่
ร่วมกับประชาคมโลกได้ นอกจากนี้ตามท่ีครุสภาได้มีมาตรฐานวิชาชีพครูจาก 11 มาตรฐาน เหลือ 4 ด้าน คือ ด้านที่ 
1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ด้านท่ี 2 ความรู้และศาสตร์การสอน ด้านที่ 3 การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 
และด้านที่ 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อกำหนดความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพท่ีมีคุณภาพ และ 
แนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเชื่อถือ ศรัทธา อันจะนำมาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ ผู้เข้าสู่วิชาชีพ
จะต้องมีคุณสมบัติและมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่อาชีพครูและอาชีพทางการศึกษา ซ่ึงสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิต
ทางการศึกษาจะต้องเตรียมคนให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อมเพ่ือเข้าสู่อาชีพดังกล่าวอันจะเป็นหลักประกันท่ีดีต่อ
การศึกษาของชาติต่อไป

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนโยบายทางการศึกษา จำเป็น
ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงควร
ตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาดังกล่าวต้อง



เร่ิมปลูกฝังต้ังแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการ
จัดการศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความ
สามารถต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ

ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศนั้นต้องคำนึงถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบับ
แรกของชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที ่3) พ.ศ.2553 ซึ่งกำหนดรายละเอียดไว้ 9 หมวด 
กับ 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา สาระสำคัญตามมาตรา 10 กำหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ป ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย และในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้
เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โดยมีการกำหนดสาระความรู้
เร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความ สัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีด้านสิ่ง
แวดล้อม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านคณิตศาสตร์และภาษา และความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการ
ดำรงชีวิตไว้ในมาตรา 23 ในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้
ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการผสมผสานความรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูก
ฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและแหล่ง
วิทยาการต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะ
ต้องส่งเสริมการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างๆ ในชุมชน ในมาตรา 27 กำหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรา 30 ได้กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานวิชาชีพครูใหม่ขึ้นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มาก ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ในเนื้อหา การจัดการเรียนรู้คุณลักษณะความเป็นครู และความ
สัมพันธ์ชุมชนรวมทั้งได้มีประกาศ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต มาตรฐานการจัดการศึกษา และมุ่งให้ปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นท่ียอมรับมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับมหาวิทยาลัยช้ันดี โดยมีเป้าหมายในการสรางสร้าง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ 1) ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่าง ๆ ในสากลท่ีมี
ความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทำหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ 1) นี้อยู่ภายใต้หลักการสำคัญ ได้แก่  1) 
แนวคิดของการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตร
อิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน 2) การกำหนด
โครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
ความต้องการของผู้เรียน 3) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครูมีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิต



ครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกำหนดขึ้น
สำหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกำหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัต
ลักษณ์ของผู้เรียน  4) การส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้
ส่ือ เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการ
สอน การปฏิบัติการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีเข้ม
ข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันผลิตครูปรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ผลจากการประกาศนโยบายทางการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ และการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น คณะศึกษา
ศาสตร์ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ทางการ
ศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถรองรับกับการ
ปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระ
ราชบัญญัติการศึกษา ดังมาตรา 52 ท่ีให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการกำกับ
ประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมี
ความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจำอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานและ
เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะศึกษาศาสตร์จึงมีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากนิสิตปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง ถึงความต้องการ ความคาดหวัง แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็น
แนวทางในการนำไปปฎิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต่อไป ทางคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
จึงมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เป็นวิชาเอกเด่ียวและเอกคู่เพ่ือการแข่งขัน 
รองรับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต ทันต่อเหตุการณ์และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อทำการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ได้นำหลักสูตรไปทำการตรวจสอบและ
วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผลจากการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ซึ่ง
ดำเนินการขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์และอภิปรายกลุ่มย่อยจากผู้ทรง
คุณวุฒิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และบุคคลากรอื่น
ท่ีมีสนใจเข้าร่วมฟังการวิพากษ์หลักสูตร รวมจำนวน 50 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์หลักสูตรเห็นว่า หลักสูตรน่า
สนใจ มีความกว้างขวางและครอบคลุม ทันสมัย มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ตอบสนองบริบทของสังคม
ในปัจจุบันและอนาคตได้ ตลอดจนเชื่อมั่นในคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ภาค
ผนวก ค และ ง)



     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ป ีจึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นำด้านการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนเกิดเป็นอัตลักษณ์นิสิต ได้แก่ มี
ทักษะสื่อสาร (หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อสารได้เข้าใจชัดเจน (Language) ความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology) 
เพ่ือการสื่อสาร อันมาจากรากฐานของ "ความเป็นครู")

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ออกไป
เป็นครูและปฏิบัติหน้าท่ีทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนต่างๆ จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับการศึกษาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและนโยบายการศึกษาระดับชาติ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการ
ศึกษาที่เกิดขึ้น เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่
เป็นสากล สามารถตอบสนองความต้องการใน  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี เป็นไปตาม
ปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษาสนอง ตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ.2542 ท่ีกล่าวมา และเป็นไปตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีให้กระทรวง
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ให้เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับประสานให้สถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนา
บุคลากรประจำอย่างต่อเนื่องคณะศึกษาศาสตร์จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ความต้องการ
ของชุมชนและสังคม รวมท้ังอัตลักษณ์บัณฑิต มศว ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ดำเนิน การพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา  สืบสาน
เจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ
โพธิวิชชาลัยผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาทางเลือกและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเน้นการผลิตครูคืนถิ่นเพื่อการจัดการศึกษาบนพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ห่างไกล ที่เข้าใจบริบท
ชุมชน บนฐานทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา การลด
ช่องว่างเร่ืองปัญหาเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทที่เป็นวิกฤตทางการศึกษาระดับโครงสร้าง

13.    ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เรียนรายวิชา

เอกจากคณะท่ีนิสิตสังกัด และเรียนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการบริหารจัดการในหมวดวิชาชีพ
ครู ดังนี้

13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีและคณะกรรมการประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา/สาขา
วิชา อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล พิจารณาผลการเรียนของรายวิชาชีพ
ครูต่างๆ ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ป)ี ระดับปริญญาตรี การทวนสอบผลการเรียนของนิสิต และทวน



สอบเครื่องมือการวัดผลการเรียน กำกับติดตามและทบทวนการจัดทำ มคอ.3-7 ของแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 30 หน่วยกิต ท่ีเปิดสอนโดยสำนักนวัตกรรม

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
 หมวดวิชาเลือกเสรี

     หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเลือกเรียนจำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 

13.2 มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตดำเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา

13.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 



หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1  ปรัชญา
       ครูดนตรีท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความเป็นครู สามารถพัฒนาการศึกษาและ

สังคมให้เจริญงอกงาม
1.2  ความสำคัญ
      ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้วยการสร้างคน สร้างความรู้ 

เพ่ือผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤตโลก โดยการให้การศึกษาที่ดี
ท่ีสุด เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง คนที่มีความสุข มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก พร้อมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

      วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้ ความ
สามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทำหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัด  การเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้
บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำกับคนในชุมชน ในสังคม เพ่ือสร้างสภาพ
แวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อ
การดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างคน สร้างชาติ  โดยการ
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรนี้จำเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ  

1.3  วัตถุประสงค์
            เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้แนวใหม่ 
มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. สามารถจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากล ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

2. สามารถสร้างวงดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากลเพื่อการแสดงและการประกวด 
3. สามารถสร้างส่ือการสอน นวัตกรรมการสอนดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบ 
4. สามารถบูรณาการการทำงานดนตรีกับงานในศาสตร์อื่นบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม



2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
1. การพัฒนามาตรฐานการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพครู

1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพ 
ระหว่างเรียน

1. จัดการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ

1.1.1  เครือข่ายสถานศึกษา
สำหรับการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน
1.1.2  รายงานผลการผ่านเกณฑ์ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2.1  การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุ
สภากำหนดเป็นเวลา 1 ปี
1.2.2  รายงานผลการผ่านเกณฑ์ 
การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชา
เฉพาะ

2.  การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 2.1 จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู

2.1.1 คณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครู
2.1.2 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะ ทางวิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร
2.1.3 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู
ประเมินและติดตามผล 
การพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครู
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา 
คุณลักษณะวิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร



แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่เน้น
ผลการเรียนรู้เป็นฐาน

3.1 ประเมินและพัฒนา
หลักสูตรด้านการสอนที่เน้นผล
การเรียนรู้เป็นฐาน

3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการ
สอนท่ีเน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน

3.3  พัฒนารูปแบบการสอนที่
เน้น ผลการเรียนรู้เป็นฐาน

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตรที่
เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน
3.1.2 มีการประเมินและติดตาม
ผลการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน
3.2.1 จัดโครงการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน การ
สอนท่ีเน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน
3.3.1 งานวิจัยและพัฒนารูป
แบบ การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน

4. การปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.
กำหนด

4.1 ศึกษากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ 
สกอ.     
4.2 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้น
ฐานจากหลักสูตรสากลและพื้น
ฐานของสังคมไทย

4.1.1  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.     

1.1. เอกสารการปรับปรุ
1.2. หลักสูตร

1.3. 2.รายงานวิจัย
1.4. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

5. การปรับปรุงหลักสูตร                    
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและตามความต้องการของสังคม

5.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
ทางการศึกษาและความ
ต้องการของสังคม

1.5. รายงานผลการประเมิน
การใช้

หลักสูตร
1.6. รายงานผลการศึกษา

ความพึง    
พอใจของบัณฑิต



แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
1.7. รายงานผลการประเมิน

การใช้
หลักสูตร
1.8. รายงานผลการศึกษา

ความพึง    
พอใจของบัณฑิต
1.9. ผลการสำรวจความ

ต้องการ
ของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์
เก่า ครู บุคลากรทาง
การศึกษา
1.10. การประเมินจากหน่วย

งาน
ภายในและภายนอก

6. การปรับปรุงสถานที่ สื่อการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสม 
มีความทันสมัย

6.1 ปรับปรุงสถานที่ สื่อให้
เหมาะสม

6.1.1   ห้องเรียน ห้องประชุม 
และสื่อการเรียนการสอนได้รับ
การปรับปรุง มีความเหมาะสม
และเพียงพอ

7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ให้มีทันสมัย เพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้หลากหลายและ
ลุ่มลึก

7.2 สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับ
การเพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้
โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วม
อบรม ประชุมสัมมนา ทำวิจัย
และการเผยแพร่ความรู้ผลงาน
หรือแนวคิดโดยการบริการ
วิชาการแก่สังคม

1.ปริมาณการศึกษา อบรม 
ประชุมสัมมนา ศึกษาต่อของ
อาจารย์

2. ปริมาณการบริการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการทำ
ผลงานวิชาการในลักษณะ
ต่างๆ ของอาจารย์



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1   ระบบ

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
       อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

 การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคต้น       เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวง

ศึกษารับรอง



2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มาจากทั่วประเทศ ทำให้นิสิตมีพ้ืนฐานเบื้องต้นท่ีแตกต่างกัน จึงมักพบ

ปัญหาดังต่อไปนี้
1.  มีแรงจูงใจและความเข้าใจในความเป็นครูที่แตกต่างกัน
2. มีความพร้อมในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครูค่อนข้างน้อยและมีความ

แตกต่างกัน
3. มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการรู้สารสนเทศ ค่อนข้างน้อย

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. จัดโครงการปฐมนิเทศ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเข้าเรียนวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. จัดรายวิชาชีพครูที่เป็นวิชาพื้นฐานท่ีจำเป็น เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านความเป็นครูแก่นิสิต เช่น 

จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่นิสิต
4. จัดกิจกรรมให้ได้คุ้นเคยกับสภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อขยายความคิด ความเข้าใจใน

ปัญหาวิชาชีพครู
2.5  แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนิสิตที่จะรับเข้าเรียนในช่วง  5  ป ี (2562 – 2566)  ดังนี้

ปีที ่/ ชั้นปี
ปีการศึกษา /  พ.ศ.

2562 2563 2564 2565 2566
ช้ันปีที ่1 50 50 50 50 50
ช้ันปีที ่2 - 50 50 50 50
ช้ันปีที ่3 - - 50 50 50
ช้ันปีที ่4 - - - 50 50

รวม 50 100 150 200 200
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 50

2.6 งบประมาณตามแผน
1.  งบประมาณรายรับ  เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา



รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ป ีx จำนวนรับ)

2,665,980 2,665,980 2,665,980 2,665,980 2,665,980

รวมรายรับ 2,665,980 5,331,960 7,997,940 10,663,920 13,329,900

2. ประมาณการค่าใช้จ่าย

หมวดค่าจัดการเรียนการสอน บาท
ภาคการ
ศึกษา

รวม

   1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 150,000.00 2 300,000.00
   2. ค่าวัสดุ (วัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 100,000.00 2 200,000.00
   3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 100,000.00 2 200,000.00
   4. งบพัฒนาบุคลากร 20,000.00 2 40,000.00
   5. งบสนับสนุนการวิจัย 30,000.00 2 60,000.00
   6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 150,000.00 2 300,000.00
   7. ค่าสาธารณูปโภค 200,000.00 2 400,000.00
   8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 200,000.00 2 400,000.00
   9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 50,000.00 2 100,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)
(90 คน)

1,000,000.00 2 2,000,000.00

ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดการจัดการเรียนการสอน)/คน 11,111.11 2 22,222.22
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
     1. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (950 บาท/คน/ภาคเรียน) 950.00 2 1,900
     2. ค่าบำรุงห้องสมุด (900 บาท/คน/ภาคเรียน) 950.00 2 1,900
     3. ค่าบำรุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 บาท/คน/ภาคเรียน) 850.00 2 1,700
     4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 บาท/คน/ภาคเรียน) 650.00 2 1,300
     5. ค่าบำรุงด้านกีฬา (300 บาท/คน/ภาคเรียน) 300.00 2 600
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)(90 คน) 666,000
ค่าใช้จ่ายรวม (หมวดใช้จ่ายส่วนกลาง)/คน  7,400
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดปีการศึกษา/คน 29,622

2.7 ระบบการศึกษา
R  แบบช้ันเรียน
£  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
£  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก



£  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
£  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
£  อ่ืนๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นหลักสูตร  4 ป ี  

กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู         
2.2กลุ่มวิชาเอกบังคับ         

2.2.1 วิชาแกนวิชาเอก
2.2.2 วิชากลุ่มวิชาเอก

2.3วิชาเสริมสมรรถนะวิชาเอก
3.   หมวดวิชาเลือกเสรี  

30
104
40
44
20
24
20
6

3.1.3 รายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กำหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  โดยเลือกจากกลุ่มวิชา

ต่างๆ ดังนี้  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาพลานามัย กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย)ี และ กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วิชาบังคับ กำหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

กำหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  ดังนี้

1.1.1 ภาษาไทย กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)

SWU 111 Thai for Communication



1.1.2 ภาษาอังกฤษ กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

SWU 121 English for Effective Communication 1

หรือ

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5)

SWU 123 English for International Communication 1

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

SWU 122 English for Effective Communication 2

หรือ

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5)

SWU 124 English for International Communication 2

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย)ี 
                            กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6)

SWU 141 Life in a Digital World

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กำหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)

SWU 151 General Education for Human Development

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4)

SWU 161 Human in Learning Society

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6)

SWU 261 Active Citizens

วิชาเลือก* กำหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต  จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย)ี กำหนดให้เรียนไม่น้อย
กว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไป

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3)

SWU 241 Digital Technology and Society Trends

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

SWU 242 Mathematics in Daily Life



มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)

SWU 243 Personal Financial Management

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6)

SWU 244 Science for Better Life and Environment

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม 2(2-0-4)

SWU 245 Science, Technology and Society

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4)

SWU 246 Healthy Lifestyle

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3)

SWU 247 Food for Life

มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4)

SWU 248 Alternative Energy

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3)

SWU 341 Business in a Digital World

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3)

SWU 251 Music and Human Spirit

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6)

SWU 252 Aesthetics for Life

มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3)

SWU 253 Dialogue

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3)

SWU 254 Art and Creativity

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3)

SWU 255 Constitution For Living

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4)

SWU 256 Reading for Life

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4)

SWU 257 Literature for Intellectual Powers

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 2(2-0-4)

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4)

SWU 262 History and Effects on Society

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4)



SWU 263 Human and Peace

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4)

SWU 264 Human in Multicultural Society

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)

SWU 265 Economic Globalization

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)

SWU 266 Sufficiency Economy

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4)

SWU 267 Principles of Modern Management

มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3)

SWU 268 Social Study by Research

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)

SWU 351 Personality Development

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6)

SWU 352 Philosophy and Thinking Process

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)

SWU 353 Logical Thinking and Ethics

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5)

SWU 354 Creativity and Innovation

มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6)

SWU 355 Buddhism

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต 2(2-0-4)

SWU 356 Social Psychology for Living

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4)

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability

มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3)

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4)

SWU 361 SWU for Communities

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3)

SWU 362 Local Wisdom

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3)

SWU 363 Ethical Careers for Community

มศว 364 กิจการเพื่อสังคม 2(1-2-3)



SWU 364 Social Enterprise

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1)

SWU 131 Social Dance

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1)

SWU 132 Personal Fitness

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

SWU 133 Jogging for Health

มศว 134 โยคะ 1(0-2-1)

SWU 134 Yoga

มศว 135 ว่ายน้ำ 1(0-2-1)

SWU 135 Swimming

มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1)

SWU 136 Badminton

มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1)

SWU 137 Tennis

มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1)

SWU 138 Golf

มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก   1(0-2-1)

SWU 139 Weight Training

หมายเหตุ: * คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 เพิ่มเติม
ตามความต้องการให้ครบ 10 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  104  หน่วยกิต  ดังนี้

2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ูกำหนดให้เรียน  40  หน่วยกิต  ดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. กลุ่มวิชาชีพครู กำหนดให้เรียน 40 หน่วยกิต ดังนี้

ศษ 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู 2(1-2-3) 
ED101 Communicative English for Teachers
ศษ 111 จรรยาวิชาชีพครู 3(2-2-5)
ED111 Professional Ethics for Teachers
ศษ 112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 2(1-2-3)
ED112 Community Engagement for Schools and Community



ศษ 141 จิตวิทยาโรงเรียน 3(2-2-5)
ED141 School Psychology

ศษ 161  การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 2(1-2-3)
ED161  Educational Quality Assurance and Administration
ศษ 191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2(0-4-2)
ED191 Education Internship 1
ศษ 201 ภาษาไทยสำหรับครู 2(1-2-3)
ED201 Thai Language for Teachers
ศษ 231 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ED231 Curriculum and Learning Management
ศษ 232 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ED232 Methodologies of Learning Management
ศษ 251 การวัดประเมินการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED251 Learning Assessment
ศษ 291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  2(0-4-2)
ED291 Education Internship 2
ศษ 331 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยี 2(1-2-3)
ED331   Integration of Learning Management and Technology
ศษ 371 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED371 Research for Learning Development
ศษ 381 ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED381 Media and Digital Technology for Learning
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 2(0-4-2)
ED391 Education Internship 3
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4 6(0-18-0)
ED491 Education Internship 4

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 44 หน่วยกิต   ดังนี้
2.2.1 วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไป

นี้
ดยศ 101
MSE 101

ทักษะดนตรี 1
Music Practicum I

ดยศ 102
MSE 102

ทักษะดนตรี 2
Music Practicum II

ดยศ 201 ทักษะดนตรี 3 



MSE 201 Music Practicum III
ดยศ 202
MSE 202
ดยศ 203
MSE 203

ทักษะดนตรี 4 
Music Practice IV
ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 1
English for Music Teacher I

ดยศ 301
MSE 301

ทักษะดนตรี 5 
Music Practicum V

ดยศ 302
MSE 302

ทักษะดนตรี 6 
Music Practicum VI

ดยศ 303
MSE 303

หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ดนตรีในสถานศึกษา
Music Curriculum and  Learning Management in School

ดยศ 401
MSE 401

ดุริยนิพนธ์
Music Thesis

3(2-2-5)

2.2.2 วิชากลุ่มวิชาเอก บังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย 
ดยศ 111 
MSE 111

ทฤษฎีดนตรี
Theory of Music

2(2–0-4)

ดยศ 112
MSE 112

การขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน
Thai Folk Music Singing

2(1–2-3)

ดยศ 113
MSE 113

การขับร้องเพลงไทย
Traditional Thai Music Singing

2(1–2-3)

ดยศ 211
MSE 211

การบันทึกโน้ตเพลงไทย
Traditional Thai Music Notation

2(1–2-3)

ดยศ 212
MSE 212

ประวัติศาสตร์ดนตรี
History of Music

2(2-0-4)

ดยศ 213
MSE 213

เทคโนโลยีดนตรี
Music Technology

2(1–2-3)

ดยศ 214
MSE 214
ดยศ 215
MSE 215

ทักษะการบรรเลงฆ้องวง
Khong Wong Practicum
ทักษะดนตรีเอเชีย 1
Asian Music Practicum I

2(1–2-3)

2(1–2-3)

ดยศ 311
MSE 311

ทักษะการรวมวงดนตรี 1
Music Ensemble Practicum I

2(1–2-3)

ดยศ 312 ดนตรีเอเชียศึกษา 2(2–0-4)



MSE 312 Asian Music Studies
ดยศ 313
MSE 313

การปรับวงดนตรีไทย
Traditional Thai Music Ensemble Technique

2(1–2-3)

ดยศ 314     การจัดการและซ่อมสร้างดนตรีไทย                                                         2(1–2-3)
MSE 314     Thai Music Management and Maintenance
ดยศ 315
MSE 315

สัมมนาการวิจัยทางดนตรีศึกษา
Seminar on Music Education Research

2(1–2-3)

ดยศ 411
MSE 411

ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
Music for Thai Dance and Drama

2(1–2-3)

กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 
ดยศ 121
MSE 121

ทฤษฎีดนตรีสากล 1 
Theory of Western Music I

2(1-2-3)

ดยศ 122
MSE 122

ทฤษฎีดนตรีสากล 2
Theory of Western Music II

2(1-2-3)

ดยศ 123
MSE 123

การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ
Ear Training and Solfege

2(1-2-3)

ดยศ 221
MSE 221

ทฤษฎีการประสานเสียง 1
Theory of Harmony I

2(1-2-3)

ดยศ 222
MSE 222

ทฤษฎีการประสานเสียง 2
Theory of Harmony II

2(1-2-3)

ดยศ 223
MSE 223

การรวมวงดนตรี 1
Music Ensemble I

2(1-2-3)

ดยศ 224
MSE 224

การรวมวงดนตรี 2
Music Ensemble II

2(1-2-3)

ดยศ 225
MSE 225

การขับร้องประสานเสียง 1
Chorus I

2(1-2-3)

ดยศ 226
MSE 226

การขับร้องประสานเสียง 2
Chorus II

2(1-2-3)

ดยศ 227
MSE 227

ประวัติดนตรีตะวันตก 1
History of Western Music I

2(2-0-4)

ดยศ 228
MSE 228

ประวัติดนตรีตะวันตก 2
History of Western Music II

2(2-0-4)



2.3 วิชาเสริมสมรรถนะวิชาเอก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อ
ไปนี ้
กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย
ดยศ 131
MSE 131

ขลุ่ยเรคอเดอร์ 
Recorder

2(1–2-3)

ดยศ 231
MSE 231

ทฤษฎีการประสานเสียง 1 
Theory of  Harmony I

2(1–2-3)

ดยศ 232
MSE 232

ทักษะดนตรีเอเชีย 2 
Asian Music Practicum II

2(1–2-3)

ดยศ 331
MSE 331

คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย
Traditional Thai Musical Form and Analysis

2(2–0-4)

ดยศ 332
MSE 332

ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 2
English for Music Teacher II

2(2-0-4)

ดยศ 333
MSE 333

การแปรทำนองดนตรีไทย
Traditional Thai Music Rendition

2(1-2-3)

ดยศ 334
MSE 334
ดยศ 335 
MSE 335 

การขับร้องประสานเสียง
Choir Class
นวัตกรรมและการวิจัยทางการสอนดนตรี                      
Innovation and Research in Music Pedagogy

2(1–2-3) 

2(1-2-3)

ดยศ 431
MSE 431
ดยศ 432
MSE 432

การสอนขับร้องเพลงไทย
Thai Classical Singing Teaching Method
การสอนดนตรีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Students with Special Needs  Music Teaching  Method

2(1-2-3)

2(1-2-3)

ดยศ 433
MSE 433

การประพันธ์เพลงไทย
Traditional Thai Music Composition

2(1-2-3)

ดยศ 434
MSE 434

คีย์บอร์ด
Keyboard

2(1-2-3)

ดยศ 435
MSE 435

ทักษะปี่พาทย์มอญ
Piphat  Mon  Practicum

2(1-2-3)

ดยศ 436
MSE 436

ดนตรีพื้นบ้านไทย
Thai Folk Music

2(1-2-3)

ดยศ 437
MSE 437

ดนตรีประกอบพิธีกรรม 
Music for Ceremony

2(2–0-4)

กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล



ดรค 209 เคร่ืองดนตรีในฐานะทักษะดนตรีรอง 1 2(1-2-3)
MUC 209 Secondary Instrument I
ดรค 212 เคร่ืองดนตรีในฐานะทักษะดนตรีรอง 2           2(1-2-3)
MUC 212 Secondary Instrument II
ดรค 213 คีตปฏิภาณเบื้องต้น 2(1-2-3)
MUC 213 Introduction to Improvisation
ดรค 231 เทคโนโลยีดนตรี 2(1-2-3)
MUC 231   Music Technology
ดรค 232 การบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง 2(1-2-3)
MUC 232   Studio  Audio Recording
ดรค 233 ประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส 2(2-0-4)
MUC 233 Jazz History
ดรค 301 ทฤษฎีการสอดทำนอง 2(2-0-4)
MUC 301 Music Counterpoint
ดรค 302   โครงสร้างและการวิเคราะห์ดนตรี 2(2-0-4)
MUC 302 Music Structure and Form  Analysis
ดรค 305 การบรรเลงรวมวงดนตรี 3 2(1-2-3)
MUC 305 Music Ensemble III
ดรค 306 การบรรเลงรวมวงดนตรี 4 2(1-2-3)
MUC 306 Music Ensemble IV
ดรค 307  การเรียบเรียงเสียงสำหรับวงดนตรี 2(2-0-4)
MUC 307   Music Orchestration
ดรค 312 ดนตรีคริสตจักร 2(1-2-3)
MUC 312 Church Music
ดรค 313          การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 2(1-2-3)
MUC 313 Music Instrument maintenance
ดรค 322 การเรียบเรียงเสียงดนตรี 2(2-0-4)
MUC 322 Music Arranging
ดรค 331  ธุรกิจดนตรี 2(1-2-3)
MUC 331  Music Business 
ดรค 333   การบันทึกเสียงบนเวที 2(1-2-3)
MUC 333   Live Audio Recording
ดรค 335 ทฤษฎีการประสานเสียงดนตรีแจ๊ส 2(2-0-4)
MUC 335  Jazz Harmony
ดรค 411 การตีความและการอำนวยเพลง 2(1-2-3)
MUC 411   Music Interpretation and Conducting



ดรค 412 การบรรเลงดนตรีประกอบ 2(1-2-3)
MUC 412 Music Accompaniment
ดรค 421 สวนศาสตร์ดนตรี 2(2-0-4)
MUC 421 Music Acoustic
ดรค 423 ดนตรีโลก 2(2-0-4)
MUC 423  World Music
ดรค 431 การเรียบเรียงเสียงดนตรีแจ๊ส 2(1-2-3)
MUC 431 Jazz  Arranging
ดรค 442 ดนตรีบำบัดเบื้องต้น 2(1-2-3)
MUC 442   Introduction to Music Therapy

*นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาาเอกได้ภายใต้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาชีพครูดังต่อไปนี้เป็นวิชาเลือกเสรี 

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3)
ED212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities

ศษ 311 จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3)
ED311 Social and Political Consciousness and Participation
ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค  2(1-2-3)
ED312 Negotiation and Consumer Culture  
ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3)
ED313 Voluntary Work and Youth Activities
ศษ 321 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3)
ED321 Local Curriculum Development
ศษ 332 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3)
ED332 Non-formal and Informal Learning Management
ศษ 333 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 2(1-2-3)
ED333 Public Concern-Based Learning
ศษ 334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3)
ED334 Learner Creativity Development 
ศษ 335 การมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 
ED335 Secondary Education 



ศษ 336 หลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4)
ED336 Principles of Vocational Education
ศษ 337 ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED337 Movies for Learning Development 
ศษ 341 การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 3(2-2-5)
ED341 Guidance for Self-Esteem Development
ศษ 372 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3)
ED372 Introduction to Statistics in Education
ศษ 382   เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู  2(1-2-3)
ED382   Educational Technology for Teachers
ศษ 383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3) 
ED383 Occupations and Technology
ศษ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2(1-2-3)
ED401 English for Professional Career
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED431 Development of Learning Resources and Learning Networks
ศษ 432 การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3)
ED432 Special Education
ศษ 433 นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
ED433 Recreation in Schools and Community
ศษ 434 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2(1-2-3)
ED434 Professional Learning Community
ศษ 441 การพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตสำหรับครู 3(2-2-5)
ED441 Development of Growth Mindset for Teachers
ศษ 442 กลวิธีการจูงใจในการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ED442 Motivation Strategies for Learning
ศษ 461 การบริหารจัดการสมัยใหม่ยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
ED461 Modern Administration and Management in Digital Era
ศษ 471 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3)
ED471 Research for Learning Processes and Social Development
ศษ 481 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
ED481 Instructional Media Design and Development
ศษ 482 การจัดการนวัตกรรมและการบริหารรองรับการปรับเปลี่ยน 3(2-2-5)
ED482 Innovation Management and Disruption Administration



*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็น
วิชาเลือกเสรี

ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู 

ศษ : วิชาชีพครูทางการศึกษา
ED : Education
เลขตัวที่หนึ่ง : ช้ันปีที่ควรเรียน
เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพครู

0 หมายถึง กลุ่ม ภาษาสำหรับครู
1 หมายถึง กลุ่ม ความเป็นครู
2 หมายถึง กลุ่ม การพัฒนาหลักสูตร

                      3 หมายถึง กลุ่ม การจัดการเรียนรู้
                      4 หมายถึง กลุ่ม จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู

                            5 หมายถึง กลุ่ม การวัดและประเมินผลการศึกษา
                      6  หมายถึง กลุ่ม การบริหารการศึกษา และการจัดการช้ันเรียน

7 หมายถึง กลุ่ม การวิจัยทางการศึกษา
8 หมายถึง กลุ่ม สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9 หมายถึง กลุ่ม ประสบการณ์วิชาชีพครู

เลขตัวที่สาม : ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา

ความหมายของรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก
ดยศ  :  ดนตรีศึกษา
MSE : Music Education
รหัสเลขตัวแรก  : ระดับชั้นปีที่ควรศึกษา
เลขตัวที่สอง : กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเอก

0 หมายถึง กลุ่ม วิชาบังคับ
1 หมายถึง กลุ่ม วิชาเอกเลือกดนตรีไทย
2 หมายถึง กลุ่ม วิชาเอกเลือกดนตรีสากล

รหัสเลขตัวท้าย   : ลำดับวิชาในกลุ่ม

ความหมายของจำนวนหน่วยกิต



เช่น 3(3-0-6)
ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จำนวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จำนวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

3.1.4  แผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย

ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 ช้ันปีที่  1 ภาคเรียนที ่2
วิชาการศึกษาทั่วไป 10 นก วิชาการศึกษาทั่วไป 9 นก
วิชาชีพครูบังคับ 7 นก วิชาชีพครูบังคับ 7 นก
ศษ 101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู
ศษ 111  จรรยาวิชาชีพครู
ศษ 112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
และชุมชน

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

ศษ 141 จิตวิทยาโรงเรียน
ศษ 161 การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการ
ศึกษา
ศษ 191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู1

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

2(0-4-2) 
วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 101 ทักษะดนตรี 1
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ

2 นก
2(1-2-3)
2 นก

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 102 ทักษะดนตรี 2
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ

2 นก
2(1-2-3)
4 นก

รวม   21 นก รวม  22 นก

ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที ่1 ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที ่2
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 นก วิชาการศึกษาทั่วไป 3 นก
วิชาชีพครูบังคับ 7 นก วิชาชีพครูบังคับ 5 นก
ศษ 201 ภาษาไทยสำหรับคร ู
ศษ 231 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ศษ 251 การวัดประเมินการเรียนรู้

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

ศษ 232 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู2

3(2-2-5) 
2(0-4-2)

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 201 ทักษะดนตรี 3
ดยศ 203 ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 1
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาสมรรถนะวิชาเอก

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

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 202 ทักษะดนตรี 4

วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาสมรรถนะวิชาเอก

 2 นก
2(1-2-3)

4 นก
6 นก.

รวม  20 นก. รวม   20 นก.

ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที ่1 ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที ่2



วิชาการศึกษาทั่วไป 3 นก วิชาศึกษาทั่วไป 2 นก
วิชาชีพครูบังคับ 4 นก วิชาชีพครูบังคับ 4 นก
ศษ 331 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี
ศษ 381 สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียน
รู้

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

ศษ 371 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู3

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

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 301 ทักษะดนตรี 5
ดยศ 303 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ดนตรีใน
สถานศึกษา
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาสมรรถนะวิชาเอก

 5 นก
2(1-2-3)
3(2-2-5)

2 นก
6 นก.

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 302 ทักษะดนตรี 6

วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาสมรรถนะวิชาเอก

 2 นก
2(1-2-3)

6 นก
4 นก.

รวม  20 นก รวม  18 นก

ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที ่1 ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2
วิชาชีพครูบังคับ 6 นก วิชาเลือกเสรี 6 นก
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4 6(0-18-0) วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 401 ดุริยนิพนธ์
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาสมรรถนะวิชาเอก

3 นก
3(2-2-5)
2 นก
2 นก.

รวม  6 นก รวม 13 นก



กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล
ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที ่1 ช้ันปีที่  1 ภาคเรียนที ่2

วิชาการศึกษาทั่วไป 10 นก. วิชาการศึกษาทั่วไป 9 นก.
วิชาชีพครูบังคับ 7 นก. วิชาชีพครูบังคับ 7 นก.
ศษ 101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู
ศษ 111  จรรยาวิชาชีพครู
ศษ 112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและ
ชุมชน

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

ศษ 141 จิตวิทยาโรงเรียน
ศษ 161 การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ
การศึกษา
ศษ 191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู1

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

2(0-4-2) 
วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 101 ทักษะดนตรี 1
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ

2 นก
2(1-2-3)
2 นก

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 102 ทักษะดนตรี 2
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ

2 นก
2(1-2-3)
4 นก

รวม 21 รวม 22

ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที ่1 ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที ่2
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 นก. วิชาการศึกษาทั่วไป 3 นก.
วิชาชีพครูบังคับ 7 นก. วิชาชีพครูบังคับ 5 นก.
ศษ 201 ภาษาไทยสำหรับคร ู
ศษ 231 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ศษ 251 การวัดประเมินการเรียนรู้

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

ศษ 232 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ศษ 291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู2

3(2-2-5) 
2(0-4-2)

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 201 ทักษะดนตรี 3
ดยศ 203 ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ

4 นก
2(1-2-3)
2(1-2-3)
8 นก

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 202 ทักษะดนตรี 4
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ

2 นก
2(1-2-3)
8 นก

วิชาเสริมสมรรถนะวิชาเอก 2 นก.
รวม 22 รวม 20

ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที ่1 ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที ่2
วิชาการศึกษาทั่วไป 3 นก. วิชาศึกษาทั่วไป 2 นก.
วิชาชีพครูบังคับ 4 นก. วิชาชีพครูบังคับ 4 นก.
ศษ 331 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี
ศษ 381 สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

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

ศษ 371 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู3

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

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา
ดยศ 301 ทักษะดนตรี 5
ดยศ 303 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฯ
วิชาเอกกลุ่มวิชาเอกบังคับ

5 นก.
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2 นก.

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา
ดยศ 302 ทักษะดนตรี 6

2 นก.
2(1-2-3)

วิชาเสริมสมรรถนะวิชาเอก 4 นก. วิชาเสริมสมรรถนะวิชาเอก 8 นก.
วิชาเลือกเสรี 3 นก. วิชาเลือกเสรี 3 นก.

รวม 21 รวม 19



ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที ่1 ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที ่2
วิชาชีพครูบังคับ 6 นก. วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา 

ดยศ 401 ดุริยนิพนธ์
3 นก.
3(2-2-5)

วิชาเสริมสมรรถนะวิชาเอก 6 นก.
รวม 6 นก. รวม 9

หมายเหตุ   *  
1. นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะ

เรียนวิชา ศษ 111 ในภาคเรียนที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 111 ในภาคเรียนที่ 2
2. นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะ

เรียนวิชา ศษ 201 และ ศษ 211   ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 202 ในภาคเรียนที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเรียนวิชา ศษ 241 และ ศษ 202  ในภาคเรียนที่ 1 

และเรียนวิชา ศษ 201 และ ศษ 211 ในภาคเรียนที่ 2
3. นิสิตชั้นปีที่ 3 นิสิตทุกวิชาเอก จะเรียนวิชา และ ศษ 391 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา และ ศษ 

351 ในภาคเรียนที่ 2
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา จะเรียนวิชาศษ 

321 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนรายวิชาศษ 331 ในภาคเรียนที่ 2 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์จะเรียนวิชา 331 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียน รายวิ

ชาศษ 321 ในภาคเรียนที่ 2
4. นิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตทุกวิชาเอก จะเรียนวิชา ศษ 471, ศษ 491 ในภาคเรียนที่ 1 และเรียนวิชา ศษ

481 และศษ 461 ในภาคเรียนที่ 2
5. นิสิตชั้นปีที่ 5 นิสิตทุกวิชาเอก เรียนวิชา ศษ 591 ในภาคเรียนที่1 และ เรียนวิชา ศษ 592 ในภาค

เรียนที่2
      6. วิชาเลือกให้แต่ละสาขาวิชากำหนดวิชาชีพครูเลือกให้นิสิตไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ใน ปีที ่2 หรือ 

ปีที ่3 หรือ ปีที ่4
7. นิสิตสามารถเรียนวิชาเลือกจากวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ในคณะ

ศึกษาศาสตร์ เช่น การประถมศึกษา



3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1. วิชาบังคับ 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

1.1.1 ภาษาไทย
มศว 111       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
SWU 111      Thai for Communication

        ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด 
และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย
ความ และพรรณนาความ

1.1.2 ภาษาอังกฤษ
มศว 121       ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
SWU 121      English for Effective Communication 1

        ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่าง
ประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

หรือ

มศว 123       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5)
SWU 123      English for International Communication 1

        ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ ทั้งคำศัพท์ สำนวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 122       ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
SWU 122      English for Effective Communication 2

        ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่าง
ประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

หรือ
มศว 124        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5)
SWU 124       English for International Communication 2

          ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน



1.2  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย)ี
มศว 141         ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6)
SWU 141        Life in a Digital World

     ศึกษาความสำคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล  ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทาง
การป้องกัน การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยี

1.3  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151         การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)
SWU 151        General Education for Human Development

         ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาท่ัวไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายท่ีแท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสำคัญและแนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

มศว 161        มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4)
SWU 161       Human in Learning Society

        ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

มศว 261        พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6)
SWU 261      Active Citizens

        ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษ ีหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสำคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการดำเนินชีวิต การมีจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งแนวทาง
การปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

2.   วิชาเลือก
    2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย)ี

มศว 241         แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3)
SWU 241        Digital Technology and Society Trends

         ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต



มศว 242         คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
SWU 242        Mathematics in Daily Life

         ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สำหรับผู้
บริโภคและการคำนวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์
ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

มศว 243         การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)
SWU 243        Personal Financial Management

         ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน

มศว 244        วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6)
SWU 244       Science for Better Life and Environment

        ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสำคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มศว 245        วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม 2(2-0-4)
SWU 245       Science, Technology and Society

        ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีบทบาทในเหตุการณ์สำคัญของโลก ผลกระ
ทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทย
ในปัจจุบัน

มศว 246        วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4)
SWU 246      Healthy Lifestyle

        ศึกษาองค์ประกอบและความสำคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถี
ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์



มศว 247       อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3)
SWU 247     Food for Life

       ศึกษาความสำคัญของอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษา
อาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า

มศว 248      พลังงานทางเลือก 2(2-0-4)
SWU 248     Alternative Energy

      ศึกษาความหมาย ความสำคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม

มศว 341      ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3)
SWU 341     Business in a Digital World

      ศึกษาแนวคิดและหลักการทำธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 251      ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3)
SWU 251     Music and Human Spirit

      ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียน
รู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน

มศว 252      สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6)
SWU 252     Aesthetics for Life

         ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะท่ีผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

มศว 253         สุนทรียสนทนา 2(1-2-3)
SWU 253        Dialogue

         ศึกษาฐานคิด ทฤษฎ ีกลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร 
การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดำเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนา
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

มศว 254         ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3)



SWU 254        Art and Creativity
         ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะใน

งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มศว 255         ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3)
SWU 255        Constitution For Living

         ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนำชีวิตไปสู่เป้าหมายท่ีดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ

มศว 256         การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4)
SWU 256        Reading for Life

         ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่าน
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

มศว 257         วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4)
SWU 257       Literature for Intellectual Powers

         ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ

มศว 258         ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 2(2-0-4)
SWU 258       Arts of Speaking and Presentation

         ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ
เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ

มศว 262          ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4)
SWU 262         History and Effects on Society

          ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์

มศว 263          มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4)
SWU 263        Human and Peace

          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มี
อุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ

มศว 264          มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4)



SWU 264         Human in Multicultural Society
          ศึกษาความหมายและความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง

ทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ท่ีมีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

มศว 265          เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
SWU 265         Economic Globalization

          ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มศว 266          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)
SWU 266         Sufficiency Economy

          ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

มศว 267         หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4)
SWU 267        Principles of Modern Management

          ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

มศว 268         การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3)
SWU 268        Social Study by Research

         ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียน
รู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม

มศว 351         การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)
SWU 351       Personality Development

         ศึกษาความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาท
พ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีงามกับผู้อื่น

มศว 352         ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6)



SWU 352        Philosophy and Thinking Process
         ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม

มศว 353         การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)
SWU 353       Logical Thinking and Ethics

         ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสำคัญของ
วิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

มศว 354         ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5)
SWU 354        Creativity and Innovation

         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีองค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

มศว 355          พุทธธรรม 3(3-0-6)
SWU 355         Buddhism

          ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข

มศว 356          จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต 2(2-0-4)
SWU 356          Social Psychology for Living

           ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ 
ตัวแปรทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดำเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข

มศว 357           สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4)
SWU 357         Mental Health and Social Adaptability

           ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุ
และการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

มศว 358           กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3)



SWU 358          Creative Activities for Life and Social Development
           ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลก

เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้
มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม

มศว 361           มศว เพื่อชุมชน 3(1-4-4)
SWU 361          SWU for Communities

           ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

มศว 362           ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3)
SWU 362           Local Wisdom

            ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรง
ชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มศว 363            สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3)
SWU 363           Ethical Careers for Community

             ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 
และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

มศว 364          กิจการเพื่อสังคม 2(1-2-3)
SWU 364         Social Enterprise

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ 
และนำเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131          ลีลาศ 1(0-2-1)
SWU 131         Social Dance

          เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกท่ีเหมาะสมสำหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ



มศว 132          สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1)
SWU 132         Personal Fitness

          หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทำงานของระบบการไหลเวียนโลหิต

มศว 133          การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
SWU 133         Jogging for Health

          หลักการออกกำลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหล
เวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพื่อสุขภาพ

มศว 134          โยคะ 1(0-2-1)
SWU 134         Yoga

          เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็ง
แรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ

มศว 135          ว่ายน้ำ 1(0-2-1)
SWU 135         Swimming

          เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ำ การว่ายน้ำท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

มศว 136        แบดมินตัน 1(0-2-1)
SWU 136       Badminton

        ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก
หน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

มศว 137        เทนนิส 1(0-2-1)
SWU 137       Tennis

        เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการ
เล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู ่การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ

มศว 138        กอล์ฟ 1(0-2-1)
SWU 138       Golf

        ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และ
เก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ

มศว 139       การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก 1(0-2-1)



SWU 139      Weight Training
       เทคนิคการออกกำลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ำหนักและการ

ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดย
การใช้น้ำหนักเพื่อสุขภาพ

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาชีพครู กำหนดให้เรียน 40 หน่วยกิต ดังนี้

ศษ 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู 2(1-2-3)
ED101 Communicative English for Teachers

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้สำหรับวิชาชีพครู ในการฟัง การอ่าน การพูด 
และการเขียน เพ่ือจับใจความสำคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ อภิปราย แสดงความคิดเห็น นำ
เสนองาน และรายงานเรื่องราวต่างๆ จากสื่อเชิงวิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน

ศษ 111 จรรยาวิชาชีพครู 3(2-2-5)
ED111 Professional Ethics for Teachers

ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
สมรรถนะที่สำคัญของครู ค่านิยมและคุณลักษณะของครูที่ดี จิตสำนึก จิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสำนึกทางจริยธรรม 
บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการ
เป็นผู้นำทางวิชาการและการศึกษา รวมท้ังบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สังคม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฟังการเสวนาจากครูต้นแบบ แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง
แรงบันดาลใจในการเป็นครูท่ีดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ตลอดจนพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้มีความรอบรู้ เอาใจใส่

ศษ 112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 2(1-2-3)
ED112 Community Engagement for Schools and Community

ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนใน
การจัดการศึกษา ครูในฐานะผู้นำความเปลี่ยนแปลงในชุมชน เพ่ือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนต่อการ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และตื่นรู้ กับบริบทความแตกต่างทางวัฒนธรรม การศึกษา
ข้ามวัฒนธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ เชื่อม
โยงโรงเรียน บ้านและชุมชน ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ศษ 141 จิตวิทยาโรงเรียน 3(2-2-5)



ED141 School Psychology

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล การจูงใจ การคิด บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การให้คำปรึกษา 
การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษารายกรณี การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน การประยุกต์หลักการและวิธีการทางจิตวิทยามาใช้ในการจัดการชั้น
เรียน การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์ ช่วย
เหลือ และพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

ศษ 161 การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 2(1-2-3)
ED161 Educational Quality Assurance and Administration

ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการ
ศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา ภารกิจ
และสภาพงานของสถานศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน
ผลและนำผลไปสู่การพัฒนา การจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาและการเรียนรู้ของผู้
เรียน  วิเคราะห์และออกแบบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เรียนรู้ตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

ศษ 191 ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1 2(0-4-2)
ED191 Education Internship 1

ศึกษา สังเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงานและหน้าที่ 
คุณลักษณะ อุดมการณ์ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของครูในการทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน 
ชุมชนและ สังคม  สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมและการสร้างบรรยากาศทาง
กายภาพและจิตภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ประมวลความรู้ที่ได้จากการสังเกตเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ และนำมาสังเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานผลการสังเกต 
และการสัมมนาทางการศึกษา

ศษ 201 ภาษาไทยสำหรับครู 2(1-2-3)
ED201 Thai Language for Teachers

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้ หลักการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพครู การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ทักษะภาษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของตนเองและ
วิชาชีพครู การรับสารและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย

ศษ 231 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)



ED231 Curriculum and Learning Management 
ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎ ีรูปแบบ องค์ประกอบหลักสูตร หลักการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ นำเสนอนวัตกรรมทางหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความหลากหลาย
ของผู้เรียนในปัจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎ ีรูปแบบ วิธีและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงแนวคิดด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก

ศษ 251 การวัดประเมินการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED251 Learning Assessment 

ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดประเมินการ
เรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ เคร่ืองมือวัดประเมินการ
เรียนรู้ การตัดสินและรายงานผลการเรียนรู้ เพ่ือวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้ ท้ังก่อนการเรียน ขณะเรียน และเพื่อ
ตัดสินผลหลังการเรียนรู้ รวมถึงนำผลการวัดประเมินไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้
เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงที่บูรณ
าการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และสร้างเคร่ืองมือสำหรับใช้ใน
การวัดประเมินทั้งในส่วนของกระบวนการและผลการเรียนรู้

ศษ 232 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ED232 Methodologies for Learning Management

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบ วิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละวิชาเอก การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ท้ังกายภาพและจินตภาพในช้ันเรียน การใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แปลงหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยคัดสรรและเลือกใช้รูป
แบบ วิธี เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับธรรมชาติและเนื้อหาในแต่ละ
วิชาเอก ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์จำลอง

ศษ 291 ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2  2(0-4-2)
ED291  Education Internship 2

ฝึกปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจำช้ัน งานสอน งานผลิตสื่อการเรียนรู้ 
และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้  ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ภายใต้การแนะนำ
ดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา
และทฤษฎีการเรียนรู้ และนำมาสังเคราะห์ข้อมูล บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียน
รู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา

ศษ 331 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยี 2(1-2-3)



ED331 Integration of Learning Management and Technology
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แนวทางการผสานความรู้

ด้านเนื้อหา ความรู้ด้านการสอนและความรู้ด้านเทคโนโลยี การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ แนวทางการดำเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วย
รูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้เรื่องและทักษะชีวิต ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และอภิปรายสะท้อนคิด
หลังการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

ศษ 381 ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED381 Media and Digital Technology for Learning

ความหมาย ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล วิเคราะห์หลักการเลือกใช้
ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
วิธีการสอน และกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัล

ศษ 371 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED371 Research for Learning Development

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้จากความหมาย แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยว
กับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการออกแบบ
การวิจัย ที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับบุคคลและช้ันเรียน โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ และ
สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

ศษ 391 ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3 2(0-4-2)
ED391 Education Internship 3

ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน 
ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการชั้น
เรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะนำดูแลของ
อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา

ศษ 491 ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 6(0-18-0)



ED491 Education Internship 4
ฝึกปฏิบัติงานหน้าท่ีครูในสถานศึกษา ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
การร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงใน
โลกสมัยใหม่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์
และครูพ่ีเลี้ยง และการสัมมนาทางการศึกษา

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาชีพครูดังต่อไปนี้เป็นวิชาเลือกเสรี 

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3)
ED212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities

ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความสำคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่ง
เสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึก
ปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน

ศษ 311 จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3)
ED311 Social and Political Consciousness and Participation

การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และสิทธิ
แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมท้ังในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตสำนึกต่อการมี
ส ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นำทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ท่ีหลากหลาย การทำความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค  2(1-2-3)
ED312 Negotiation and Consumer Culture  



ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภค
ในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดำรงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนัก
ต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอำนาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพ่ือให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่ง
เสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดำรงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิด
ข้างต้น การทำให้ครูเป็นผู้นำในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา
ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3)
ED313 Voluntary Work and Youth Activities

ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ท้ังในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน ออกแบบและฝึกปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบต่างๆ

ศษ 321 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3)
ED321 Local Curriculum Development

ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและ
ท้องถิ่น รวมท้ังสามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ังก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน

ศษ 332 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3)
ED332 Non-formal and Informal Learning Management

ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพ
แวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและ
ตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน  

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 2(1-2-3)
ED333 Public Concern-Based Learning
 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสำคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมท้ังองค์ความรู้
และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติ
มนุษย/์สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
คุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับ



วัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัต ิการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย

ศษ 334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3)
ED334 Learner Creativity Development 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์
สำหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสำคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้
ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

ศษ 335 การมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 
ED335 Secondary Education 
 ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล ศึกษา
แนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียน
มัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ศษ 336 หลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4)
ED336 Principles of Vocational Education

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  ความ
หมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับ
การศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา

ศษ 337 ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED337 Movies for Learning Development 

ศึกษาหลักการ แนวทาง และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ วิเคราะห์และ
สะท้อนคิดประเด็นที่ได้จากภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับปรากฎการณ์และสภาพปัญหาในสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรม
สมัยนิยม สิทธิมนุษยชน ความแตกต่างหลากหลาย ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการคัดสรรภาพยนตร์เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

ศษ 341 การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 3(2-2-5)



ED341 Guidance for Self-Esteem Development
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการแนะแนว เพื่อรู้จัก เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของผู้
เรียน วิเคราะห์สถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะแนวเพ่ือสร้างการเห็นคุณค่า แรง
บันดาลใจ ความใฝ่รู้ในตัวตน ตระหนักถึงภารกิจของการแนะแนวที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู โดยครูทุกคนจะ
ต้องทำหน้าที่เป็นครูแนะแนว สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม และจัด
โครงการฝึกอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณค่าแห่งตนของผู้เรียน ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศษ 372 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3)
ED372 Introduction to Statistics in Education

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง  การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้
สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุป
ผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ศษ 382  เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู  2(1-2-3)
ED382  Educational Technology for Teachers

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่า และประเภทของเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อ
โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา ส่ือดิจิทัล การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยีการศึกษา 
การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ศษ 383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3) 
ED383 Occupations and Technology

ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เก่ียวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน ต่อการดำรง
ชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน โดยครอบคลุมเน้ือหาด้านการ
ดำรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และราย
ละเอียดการจัดการและ   การวางแผนโรงฝึกงานสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการ
ใช้โรงฝึกงานเพ่ือการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน

ศษ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2(1-2-3)
ED401 English for Professional Career
 ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ เพ่ือตีความจากการฟังและการอ่านบทสนทนา ประกาศ 
โฆษณา และการบรรยายในช้ันเรียน เรียนรู้โครงสร้างประโยค และชนิดของคำในภาษาอังกฤษ เพ่ือวิเคราะห์ และ
เลือกใช้ชนิดของคำในการเรียบเรียงประโยคท่ีถูกต้องและได้ใจความตามหลักไวยากรณ์
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED431 Development of Learning Resources and Learning Networks



ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ 
ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการ
พัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการ
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

ศษ 432 การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3)
ED432 Special Education

ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสำคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยว
กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคล 
ออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจำกัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการ
สังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษ ตลอด
จนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

ศษ 433 นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
ED433 Recreation in Schools and Community

ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับนันทนากร ความสำคัญของบุคคล อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทาง
นันทนาการ ประเภทที่จัดกิจกรรมนันทนาการ สภาพการใช้เวลาว่างและความต้องการในการจัดกิจกรรม
นันทนาการในโรงเรียนและในชุมชน สถาบันหรือองค์กรในสังคม แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ออกแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 

ศษ 434 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2(1-2-3)
ED434 Professional Learning Community
 ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายแนวคิด หลักการ ประเภท องค์ประกอบ กลยุทธ์ และกระบวนการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน การเปิดชั้นเรียนเพ่ือการนิเทศติดตามด้วยระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา การทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน การถอดบทเรียน และการประเมินผลการปฏิบัติการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ศษ 441 การพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตสำหรับครู 3(2-2-5)
ED441 Development of Growth Mindset for Teachers



ศึกษาความเป็นมา ความหมาย และกรอบคิดแบบเติบโตและกรอบคิดแบบยึดติด กระบวนการ
พัฒนากรอบคิดแบบเติบโต เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบคิดแบบเติบโต เทคนิคการสื่อสาร วิธีการ
โค้ช และวิธีการสะท้อนคิด สู่การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบคิดแบบเติบโตให้แก่ผู้เรียน

ศษ 442 กลวิธีการจูงใจในการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ED442 Motivation Strategies for Learning

ศึกษา วิเคราะห์ แรงจูงใจภายในและภายนอก อัตมโนทัศน์ การรับรู้ความสามารถ เป้าหมายผล
สัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ การอ้างสาเหตุ กลวิธีการสร้างแรงจูงใจในผู้เรียน การฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีเพื่อเสริมสร้างแรง
จูงใจของผู้เรียน

ศษ 461 การบริหารจัดการสมัยใหม่ยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
ED461 Modern Administration and Management in Digital Era

ศึกษาค้นคว้าหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษา  พัฒนาการของ
ทฤษฎีการบริหารจัดการ แนวคิดการจัดการสมัยใหม่รวมถึงทฤษฎีการจัดการที่ยังร่วมสมัยและสอดคล้องกับยุค
ปัจจุบันและอนาคต  การบริหารจัดการการศึกษาสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑  การบริหารจัดการดิจิทัล  ทฤษฎีองค์การ
สมัยใหม ่ภาวะผู้นำสมัยใหม่  ทักษะและสมรรถนะดิจิทัลและแนวทางการพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ 
แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทแวดล้อมเพ่ือปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ  กรณีศึกษาการบริหารจัดการใน
ยุคดิจิทัล

ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3)
ED471 Research for Learning Processes and Social Development

ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้น
การจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการ
ศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดทำรายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนำเสนอผลงานวิจัย

ศษ 481 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
ED481 Instructional Media Design and Development

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่นำมาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลัก
การผลิต การใช้ และการประเมินสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ศษ 482 การจัดการนวัตกรรมและการบริหารรองรับการปรับเปลี่ยน 3(2-2-5)
ED482 Innovation Management and Disruption Administration



ศึกษาค้นคว้าความรู้และความเข้าใจหลักการแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประเภทของนวัตกรรม ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับเปลี่ยนแปลง 
(Disruptive Technology and Disruptive Innovation) นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับเปลี่ยนแปลงวิธีการใน
ทางการศึกษา (Disruptive Technology andInnovation in Education) การบริหารจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management) การบริหารจัดการรองรับการปรับเปลี่ยน (Disruption Management) กรอบ
แนวคิดการจัดการนวัตกรรม กรอบแนวคิดการจัดการรองรับการปรับเปล่ียน แนวทางและการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษานวัตกรรมเปลี่ยนโลกและเทคโนโลยีที่กำลังมีแนวโน้มเข้าปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการ

*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็น
วิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา บังคับ

ดยศ 101     ทักษะดนตรี 1 2(1-2-3)
MSE 101    Music Practicum I

      ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี
เอกของตนเอง 

ดยศ 102      ทักษะดนตรี 2 2(1-2-3)
MSE 102     Music Practicum II
บุรพวิชา : ดยศ 102

   ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี
เอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 101

ดยศ 201    ทักษะดนตรี 3 2(1-2-3)
MSE 201   Music Practicum III
บุรพวิชา: ดยศ 102

  ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอก
ของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 102

ดยศ 202    ทักษะดนตรี 4 2(1-2-3)



MSE 202    Music Practicum IV
บุรพวิชา: ดยศ 201

   ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี
เอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 201

ดยศ 203      ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 1 2(2-0-4)
MSE203     English for Music Teacher I

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เน้นการอ่าน  การฟัง และการพูดสื่อสาร  คำศัพท์ทางด้าน
ดนตรี  โครงสร้างภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

ดยศ 301     ทักษะดนตรี 5 2(1-2-3)
MSE 301    Music Practicum  V
บุรพวิชา : ดยศ 202

   ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี
เอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 202

ดยศ 302      ทักษะดนตรี 6 2(1-2-3)
MSE 302    Music Practicum VI
บุรพวิชา: ดยศ 301

  ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอก
ของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 301

ดยศ 303    หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ดนตรีในสถานศึกษา 3(2-2-5)
MSE 303    Music Curriculum and  Learning Management in School

  ศึกษาความเป็นมาของหลักสูตรดนตรีในประเทศไทย  ปรัชญาหลักสูตร    การวิเคราะห์และการจัด
ทำหลักสูตร  ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน  การจัดการเรียนรู้  กิจกรรมดนตรี  สื่อการจัดการเรียนรู้  การ
ประเมินผลทางดนตรี  และฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีในสถานศึกษา

ดยศ 401     ดุริยนิพนธ์ 3(2-2-5)
MSE 401    Music Thesis

    ศึกษาระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรีศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป 
อภิปรายผล  ปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยทางดนตรีศึกษา

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา บังคับ
กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย



ดยศ 111     ทฤษฎีดนตรี 2(2-0-4)
MSE111    Theory of Music 

   ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของโน้ตสากล  กุญแจประจำหลัก ระดับเสียง ตัวโน้ต และตัว
หยุด เครื่องหมายกำหนดจังหวะ เคร่ืองหมายประจำกุญแจเสียง บันไดเสียง ขั้นคู่และคอร์ดพื้นฐาน

ดยศ 112     การขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน 2(1-2-3)
MSE 112     Thai Folk Music Singing

   ศึกษาการขับร้องเพลงพื้นบ้านไทย  ประวัติความเป็นมา  ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงพ้ืนบ้านไทย
และศึกษาวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับเพลงพื้นบ้าน  

ดยศ 113   การขับร้องเพลงไทย 2(1-2-3)
MSE113   Traditional Thai Music Singing 

  ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักการขับร้องเพลงไทย การขับเสภา ฝึกขับร้องเพลงที่ใช้สอนขับร้องในโรงเรียน 
วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมประกอบการสอนขับร้อง

ดยศ 211    การบันทึกโน้ตเพลงไทย 2(1-2-3)
MSE211    Traditional Thai Music Notation

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากล 

ดยศ 212    ประวัติศาสตร์ดนตรี 2(2-0-4)
MSE 212 History of Music

       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และจุล
ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  วิวัฒนาการของเครื่องดนตรี วรรณกรรมดนตรี ลักษณะบทเพลง ประเภท
บทเพลง คีตกวีและผลงานที่สำคัญในแต่ยุคสมัย 

ดยศ 213     เทคโนโลยีดนตรี 2 (1-2-3)
MSE 213    Music Technology 

     ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางดนตรี ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการบันทึก
โน้ตเพลง การบันทึกเสียง ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางดนตรี

ดยศ 214    ทักษะการบรรเลงฆ้องวง 2(1-2-3)
MSE 214   Khong Wong Practicum

  ศึกษาความสำคัญ รูปลักษณะองค์ประกอบ  หน้าท่ีของฆ้องวงใหญ่ในวงดนตรีไทย   รูปแบบ  ทักษะ
วิธีการบรรเลงฆ้องวงใหญ่  ฝึกปฏิบัติบรรเลงฆ้องวงใหญ่ในแต่ละประเภทของเพลง  



ดยศ 215     ทักษะดนตรีเอเชีย 1 2(1-2-3)
MSE 215    Asian Music Practicum I

        ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีในภูมิภาคเอเชีย ศึกษาบทเพลง  และหน้าท่ีของดนตรีใน
สังคมเอเชีย

ดยศ 311 ทักษะการรวมวงดนตรี 3(2-2-5)
MSE 311 Music Ensemble Practicum

ศึกษาเทคนิคและการปฏิบัติการรวมวงดนตรี ต้ังแต่วงดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงวงดนตรีขนาดใหญ่

ดยศ 312     ดนตรีเอเชียศึกษา 2(2-0-4)
MSE 312    Asian Music Studies

       ศึกษาดนตรีของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เคร่ืองดนตรี    ระบบเสียง   ลักษณะบทเพลง  รูปแบบ
การผสมวง  และความสัมพันธ์ของดนตรีในภูมิภาค

ดยศ 313
MSE 313

การปรับวงดนตรีไทย                                                            2(1–2-3)
Traditional Thai Music Ensemble Technique

       ศึกษาแนวทางและวิธีการปรับวงดนตรีไทยประเภทวงเคร่ืองสาย วงปี่พาทย์ วงมโหรี วงมหา
ดุริยางค์ ท้ังการบรรเลงทั่วไป การบรรเลงในการประกวด และการบรรเลงในพิธีกรรม

ดยศ 314       การจัดการและซ่อมสร้างดนตรีไทย 2(1-2-3)
MSE  314     Thai Music Management and Maintenance

        ศึกษากระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองดนตรีไทย  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการซ่อมแซม การ
ดูแลรักษา และกระบวนการสร้างเคร่ืองดนตรีไทย

ดตศ 315    สัมมนาการวิจัยทางดนตรีศึกษา 3( 2-2-5)
MUE 315   Seminar on Music Education Research

  สัมมนาและศึกษาข้อมูลทางด้านดนตรีศึกษา  ประเด็นทางดนตรีศึกษา  วิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรี
ศึกษา  และฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัย

ดยศ 411     ดนตรีประกอบการแสดงของไทย 2(1-2-3)
MSE 411    Music for Thai Dance and Drama

  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบรรเลงดนตรี  การขับร้องประกอบการแสดงของไทยในแต่ละประเภท

กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล
ดยศ 121 ทฤษฎีดนตรี1 2(1-2-3)
MSE 121 Theory of Music I



ศึกษาความเป็นมา วิวัฒนาการของโน้ตสากล กุญแจประจำหลัก ระดับเสียง ตัวโน้ตและตัวหยุด 
เคร่ืองหมายประจำกุญแจเสียงบันไดเสียงขั้นคู่คอร์ดและฝึกการบันทึกโน้ตเพลง

ดยศ 122 ทฤษฎีดนตรี 2 2(1-2-3)
MSE 122 Theory of Music II
บุรพวิชา: ดยศ 121

ศึกษาความเป็นมา วิวัฒนาการของโน้ตสากล กุญแจประจำหลัก ระดับเสียง ตัวโน้ตและตัวหยุด 
เคร่ืองหมายประจำกุญแจเสียงบันไดเสียงขั้นคู่คอร์ดและฝึกการบันทึกโน้ตเพลงต่อเนื่องจากรายวิชาดยศ 121 
ทฤษฎีดนตรี1

ดยศ 123 การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ 2(1-2-3)
MSE 123 Ear Training and Solfege

ศึกษาเทคนิคการฝึกโสตประสาทระบบการอ่านโน้ตการออกเสียงและการฝึกจังหวะด้วยวิธีโซลเฟจ

ดยศ 221 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 2(1-2-3)
MSE 221 Theory of Harmony I

ศึกษาทฤษฎีการประสานเสียงแบบไดอาโทนิค การวิเคราะห์คอร์ดการเลือกใช้คอร์ด การดำเนินคอร์ด 
การฝึกปฏิบัติการเขียนแนวประสาน 2 ถึง 4 แนว

ดยศ 222 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 2(1-2-3)
MSE 222 Theory of Harmony II
บุรพวิชา: ดยศ 221

ศึกษาทฤษฎีการประสานเสียงแบบโครมาติก การวิเคราะห์คอร์ด การเลือกใช้คอร์ด การดำเนินคอร์ด การ
ฝึกปฏิบัติการเขียนแนวประสาน 2 ถึง 4 แนว ต่อเนื่องจากรายวิชา ดยศ 221 ทฤษฎีการประสานเสียง 1

ดยศ 223 การรวมวงดนตรี 1 2(1-2-3)
MSE 223 Music Ensemble I

ศึกษาเทคนิคและการปฏิบัติการรวมวงดนตรี ต้ังแต่วงดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงวงดนตรีขนาดใหญ่

ดยศ 224 การรวมวงดนตรี 2 2(1-2-3)
MSE 224 Music Ensemble II
บุรพวิชา: ดยศ 223

ศึกษาเทคนิคและการปฏิบัติการรวมวงดนตรี ต้ังแต่วงดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงวงดนตรีขนาดใหญ่ต่อ
เนื่องจากรายวิชา ดยศ 223 การรวมวงดนตรี 1

ดยศ 225 การขับร้องประสานเสียง 1 2(1-2-3)



MSE 225 Chorus I
ศึกษา วิเคราะห์ ตีความบทเพลง และฝึกปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง 2 ถึง 4 แนว

ดยศ 226 การขับร้องประสานเสียง 2 2(1-2-3)
MSE 226 Chorus II
บุรพวิชา: ดยศ 225

ศึกษา วิเคราะห์ ตีความบทเพลง และฝึกปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง 2 ถึง 4 แนวต่อเนื่องจากรายวิชา 
ดยศ 225 การขับร้องประสานเสียง 1

ดยศ 227 ประวัติดนตรีตะวันตก 1 2(2-0-4)
MSE 227 History of Wester Music I

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางดนตรี   วิวัฒนาการของเครื่องดนตรี วรรณกรรม
ดนตรี ลักษณะบทเพลง ประเภทบทเพลง คีตกวีและผลงานที่สำคัญ ของยุคกลางถึงยุคบาโรค

ดยศ 228 ประวัติดนตรีตะวันตก 2 2(2-0-4)
MSE 228 History of Wester Music II
บุรพวิชา: ดยศ 227

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางดนตรี   วิวัฒนาการของเครื่องดนตรี วรรณกรรม
ดนตรี ลักษณะบทเพลง ประเภทบทเพลง คีตกวีและผลงานที่สำคัญ ของยุคคลาสสิคถึงยัคปัจจุบัน ต่อเนื่องจาก
รายวิชา ดยศ 227 ประวัติดนตรีตะวันตก 1

วิชาเสริมสมรรถนะวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย

ดยศ 131      ขลุ่ยเรคอเดอร์ 2(1-2-3)
MSE 131     Recorder 

   ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมการเป่าขลุ่ยเรคอเดอร์ในระดับเบื้องต้น 

ดยศ 231     ทฤษฎีการประสานเสียง 1 3(3-0-6)
MSE 231    Theory of Music Harmony I

        ศึกษาทฤษฎีการประสานเสียงแบบไดอาโทนิค การวิเคราะห์คอร์ด การดำเนินคอร์ด การใช้โน้ตนอก
คอร์ด ฝึกปฏิบัติการเขียนแนวประสานสองถึงสี่แนว

ดยศ 232     ทักษะดนตรีเอเชีย 2 2(1-2-3)



MSE 232    Asian Music Practicum II
บุรพวิชา: ดยศ 215

       ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในภูมิภาคเอเชีย ศึกษาบทเพลง  และหน้าที่ของดนตรีในสังคม
เอเชีย ต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 215

ดยศ 331     คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย 2(2-0-4)
MSE 331    Traditional Thai Musical Form and Analysis

      ศึกษาโครงสร้างบทเพลงไทย  ประโยคเพลง วรรคเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บันไดเสียง  กระสวน
ทำนองและกระสวนจังหวะดนตรีไทย

ดยศ 332      ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 2 2(2-0-4)
MSE332     English for Music Teacher II
บุรพวิชา: ดยศ 203

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เน้นการอ่าน  การฟัง และการพูดสื่อสาร  คำศัพท์ทางด้าน
ดนตรี  โครงสร้างภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 203
 
ดยศ 333
MSE 333

การแปรทำนองดนตรีไทย                          2(1-2-3)
Traditional Thai Music Rendition

       ศึกษาหลักการ วิธีการแปรทำนองจากทำนองหลักเป็นทำนองแปรตามเอกลักษณ์ของแต่ละเครื่อง
ดนตรี  ความสัมพันธ์ของการแปรทำนองที่ได้รับอิทธิพลทางดนตรีวิทยาจากทำนองหลัก และฝึกปฏิบัติการแปร
ทำนองตามเครื่องดนตรีที่เป็นเคร่ืองมือเอกและเคร่ืองมือรอง

ดยศ 334     การขับร้องประสานเสียง 2(1-2-3)
MSE 334    Choir Class 

   ศึกษา วิเคราะห์ ตีความบทเพลง และฝึกปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง 2 ถึง 4 แนว 

ดยศ 335     นวัตกรรมและการวิจัยทางการสอนดนตรี 2(1-2-3)
MSE 335    Innovation and Research in Music Pedagogy

   ศึกษาและค้นคว้าองค์ความรู้  นวัตกรรมการสอนดนตรี  การวิจัย และวิเคราะห์สถานภาพองค์ความ
รู้ทางดนตรีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยดนตรีสำหรับเด็ก 

ดยศ 431       การสอนขับร้องเพลงไทย         2(1–2-3)
MSE 431      Thai Classical Singing Teaching  Method

        ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  สื่อการเรียนรู้  การประเมินผล  



และฝึกปฏิบัติการสอนขับร้องเพลงไทย

ดยศ 432       การสอนดนตรีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1–2-3)
MSE 432      Students  with Special Needs Music Teaching  Method

      ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  สื่อการเรียนรู้  การประเมินผล  และ
ฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

ดยศ 433     การประพันธ์เพลงไทย 2(1–2-3)
MSE 433   Traditional Thai Music Composition

        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการประพันธ์เพลงไทย ประเภทเพลงทางพื้นและเพลงทางกรอ การสร้างประโยค
เพลง  การเชื่อมต่อประโยคเพลง   การยืด  ขยาย  และการตัดเพลงไทย  

ดยศ 434     คีย์บอร์ด 2(1-2-3)
MSE 434    Keyboard

     ศึกษาประวัติและทฤษฎีการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในตระกูลเครื่องลิ่มนิ้ว การวางมือ การฝึกปฏิบัติเครื่อง
คีย์บอร์ดเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดและบทเพลงสำคัญ และการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีเบื้องต้น

ดยศ 435
MSE 435

ทักษะปี่พาทย์มอญ                                                               2(1-2-3)
Piphat  Mon  Practicum

       ฝึกปฏิบัติการบรรเลงปี่พาทย์มอญพ้ืนฐาน การใช้มือฆ้องมอญในการบรรเลงเพลงมอญ เพลง
พิธีกรรมของมอญสำหรับวงปี่พาทย์มอญ และสำนวนเพลงมอญของแต่ละสำนัก

ดยศ 436     ดนตรีพื้นบ้านไทย 2(1-2-3)
MSE 436    Thai Folk Music

        ศึกษาค้นคว้าข้อมูลดนตรีพื้นบ้าน เพลงพ้ืนบ้านภาคต่างๆของไทย  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน
ระดับต้น และศึกษารูปแบบการประสมวงของวงดนตรีพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาคของไทย

ดยศ 437     ดนตรีประกอบพิธีกรรม 2(1-2-3)
MSE 437     Music for Ceremony

     ศึกษาประวัติ และความสัมพันธ์ของดนตรีไทยกับพิธีกรรม  ฝึกปฏิบัติบทเพลงไทย ที่ใช้ประกอบใน
พิธีกรรม

กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล
ดรค 209 เคร่ืองดนตรีในฐานะทักษะดนตรีรอง 1 2(1-2-3)



MUC 209 Secondary Instrument I
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในฐานะทักษะดนตรีรอง เข้าใจวิธีปฏิบัติดนตรีอย่างถูกต้อง ภายใต้คำ

แนะนำของผู้สอน ท้งบทเพลง แบบฝึกหัด และการไล่บันไดเสียงไม่น้อยกว่า 1 ช่วงคู่แปด

ดรค 212 เคร่ืองดนตรีในฐานะทักษะดนตรีรอง 2 2(1-2-3)
MUC 212 Secondary Instrument II

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในฐานะทักษะดนตรีรอง เข้าใจวิธีปฏิบัติดนตรีอย่างถูกต้อง ภายใต้คำ
แนะนำของผู้สอน ท้งบทเพลง แบบฝึกหัด และการไล่บันไดเสียงไม่น้อยกว่า 2 ช่วงคู่แปด

ดรค 213 คีตปฏิภาณเบื้องต้น 2(1-2-3)
MUC 213 Introduction to Improvisation

ศึกษาและฝึกเทคนิคคีตปฏิภาณเบื้องต้น เข้าใจทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ทักษะการปฏิบัติคีตปฏิภาณอย่างถูกต้อง
ในบทเพลง แบบฝึกหัด และการไล่บันไดเสียงทางแจ๊สได้

ดรค 231 เทคโนโลยีดนตรี 2(1-2-3)
MUC 231 Music Technology

ศึกษาเทคโนโลยีดนตรี เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสร้างงานดนตรี ในเรื่องโปรแกรมพิมพ์โน้ต และ
การแปลงข้อมูลดนตรี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดนตรีอย่างเหมาะสม

ดรค 232 การบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง 2(1-2-3)
MUC232 Studio Audio Recording

ศึกษาและฝึกการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และโปรแกรมดนตรีในห้อง
บันทึกเสียง และปฏิบัติการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง

ดรค 233 ประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส 2(2-0-4)
MUC 233 Jazz History

ศึกษาและค้นคว้าประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส ในเร่ืองนักแต่งเพลง นักดนตรี ผลงานเพลง เครื่องดนตรี และ
เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาแต่ละยุคสมัยของดนตรีแจ๊ส

ดรค 301 ทฤษฎีการสอดทำนอง 2(2-0-4)
MUC 301 Music Counterpoint

ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีการสอดทำนอง เข้าใจหลักการและวิธีการสอดทำนองในบทเพลงต่างๆ ตามหลัก
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และประยุกต์ใช้กับบทเพลงสมัยปัจจุบันได้

ดรค 302 โครงสร้างและการวิเคราะห์ดนตรี 2(2-0-4)
MUC 302 Music Structure and Form Analysis



ศึกษาโครงสร้างและการวิเคราะห์ดนตรี ในบทเพลงที่มีโครงสร้างการแต่งรูปแบบต่างๆ ในเร่ืองโครงสร้าง
เพลงตั้งแต่ 1 ตอนขึ้นไป และเข้าใจหลักการวิเคราะห์บทเพลงในเร่ืองทำนอง จังหวะ และเสียงประสานบทเพลง

ดรค 305 การบรรเลงรวมวงดนตรี 3 2(1-2-3)
MUC 305 Music Ensemble III

ศึกษาและฝึกการบรรเลงรวมวงดนตรี ในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่ 4 ช้ินขึ้นไป เข้าใจวิธีการเล่นดนตรีร่วมกัน 
การเรียบเรียงดนตรีให้เหมาะกับขนาดของวงดนตรี และการจัดรูปแบบวงดนตรีให้เหมาะสมตามโอกาสการแสดง
ดนตรีในสถานที่ต่างๆ

ดรค 306 การบรรเลงรวมวงดนตรี 4 2(1-2-3)
MUC 306 Music Ensemble IV

ศึกษาและฝึกการบรรเลงรวมวงดนตรี ในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่ 5 ช้ินขึ้นไป เข้าใจวิธีการเล่นดนตรีร่วมกัน 
การเรียบเรียงดนตรีให้เหมาะกับขนาดของวงดนตรี และการจัดรูปแบบวงดนตรีให้เหมาะสมตามโอกาสการแสดง
ดนตรีในสถานที่ต่างๆ

ดรค 307 การเรียบเรียงเสียงสำหรับวงดนตรี 2(2-0-4)
MUC 307 Music Orchestration

ศึกษาและค้นคว้าเทคนิคการเรียบเรียงสำหรับวงดนตรี เข้าใจวิธีการเรียบเรียงเสียงเครื่องดนตรีต่างๆ ในวง
ดนตรีให้เหมาะสมกับบทเพลงต่างๆ และประยุกต์ใช้ความรู้การเรียบเรียงดนตรีนี้กับงานดนตรีอื่นๆ

ดรค 312 ดนตรีคริสตจักร 2(1-2-3)
MUC 312 Church Music

ศึกษาและฝึกการขับร้องประสานเสียงดนตรีคริสตจักร ในบทเพลง แบบฝึกหัดและรูปแบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับศาสนพิธี เข้าใจความเป็นมาของดนตรีคริสตจักร และจัดการแสดงการขับร้องประสานเสียงดนตรีค
ริสตจักรต่อสาธารณชน

ดรค 313 การดูแลรักษาเครื่องดนตรี 2(1-2-3)
MUC 313 Music Instrument Maintenance

ศึกษาและฝึกวิธีการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี เข้าใจอุปกรณ์การดูแลรักษาเครื่องดนตรี ส่วนประกอบของ
เคร่ืองดนตรี วิธีการใช้งาน และปัญหาการใช้งาน และการดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ดรค 322 การเรียบเรียงเสียงดนตรี 2(2-0-4)



MUC 322 Music Arranging
ศึกษาและค้นคว้าเทคนิคการเรียบเรียงเสียงดนตรี เข้าใจการประยุกต์ใช้ทฤษฎีดนตรีในการเรียบเรียง

บทเพลงประเภทต่างๆ ให้กับวงดนตรี และการสร้างสรรค์ผลงานการเรียบรียงเสียงดนตรีที่แตกต่างกับยุคสมัยที่
ผ่านมา

ดรค 331 ธุรกิจดนตรี 2(1-2-3)
MUC 331 Music Business

ศึกษาธุรกิจดนตรี รู้ในหลักการประกอบธุรกิจ การจัดตั้งบริษัท การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และธุรกิจดนตรีที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงสาเหตุของความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ

ดรค 333 การบันทึกเสียงบนเวที 2(1-2-3)
MUC 333 Live Audio Recording

ศึกษาและฝึกการบันทึกเสียงบนเวที เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ โปรแกรมดนตรี และการจัดเวทีการ
แสดง และปฏิบัติการบันทึกเสียงบนเวทีการแสดงดนตรี

ดรค 335 ทฤษฎีการประสานเสียงดนตรีแจ๊ส 2(2-0-4)
MUC 335 Jazz Harmony

ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีการประสานเสียงดนตรีแจ๊ส ในเรื่องทฤษฎีการดำเนินคอร์ด การเขียนประโยค
เพลง และการสร้างแนวประสานเสียงตั้งแต่ 2 แนวขึ้นไป

ดรค 411 การตีความและการอำนวยเพลง 2(1-2-3)
MUC 411 Music Interpretation and Conducting

ศึกษาและฝึกการตีความและอำนวยเพลง เข้าใจประวัติความเป็นมาของบทเพลง วิเคราะห์โครงสร้าง
บทเพลง เข้าใจเทคนิคที่ใช้ในการประพันธ์ การใช้ท่าทางสื่อสารกับนักดนตรีเพื่อการอำนวยเพลง  และการอำนวย
เพลงที่เข้าใจในบทเพลงในแต่ละยุคสมัย

ดรค 412 การบรรเลงดนตรีประกอบ 2(1-2-3)
MUC 412 Music Accompaniment

ศึกษาและฝึกเทคนิคการบรรเลงดนตรีประกอบ เข้าใจวิธีปฏิบัติการบรรเลงดนตรีประกอบอย่างถูกต้อง 
ภายใต้คำแนะนำของผู้สอน ในบทเพลง แบบฝึกหัด การไล่บันไดเสียง และการแสดงต่อสาธารณชน

ดรค 421 สวนศาสตร์ดนตรี 2(2-0-4)



MUC 421 Music Acoustic
ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีสวนศาสตร์ดนตรี เข้าใจหลักการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ และลักษณะ

ของเสียงในห้องเรียน ห้องฝึกซ้อม และห้องแสดงดนตรี และระบบสวนศาสตร์ดนตรีที่ดี

ดรค 423 ดนตรีโลก 2(2-0-4)
MUC 423 World Music

ศึกษาและค้นคว้าประวัติศาสตร์ดนตรีโลก เข้าใจดนตรีของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในเรื่องภูมิประเทศ นัก
แต่งเพลง ระบบเสียง นักดนตรี ผลงานเพลง เคร่ืองดนตรี และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้น

ดรค 431 การเรียบเรียงเสียงดนตรีแจ๊ส 2(1-2-3)
MUC 431 Jazz Arranging

ศึกษาและค้นคว้าเทคนิคการเรียบเรียงเสียงดนตรีแจ๊ส เข้าใจประยุกต์ใช้ทฤษฎีดนตรีในการเรียบเรียงบท
เพลงแจ๊สประเภทต่างๆ และการสร้างสรรค์ผลงานการเรียบเรียงเสียงดนตรีแจ๊สที่แตกต่างกับยุคสมัยที่ผ่านมา

ดรค 442 ดนตรีบำบัดเบื้องต้น 2(1-2-3)
MUC 442 Introduction to Music Therapy

ศึกษาและฝึกปฏิบัติทางด้านดนตรีบำบัดเบื้องต้น เข้าใจทฤษฎ ีแนวปฏิบัต ิและกิจกรรมดนตรีบำบัด เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของท้ังคนปกติที่องการดนตรีบำบัด และคนป่วยที่ต้องการดนตรีบำบัดให้อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างปกติสุข

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาชีพครูดังต่อไปนี้เป็นวิชาเลือกเสรี 

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3)
ED212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities

ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความสำคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่ง
เสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึก
ปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน

ศษ 311 จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2(1-2-3)
ED311 Social and Political Consciousness and Participation

การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และสิทธิ
แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมท้ังในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตสำนึกต่อการมี
ส ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นำทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความ



เสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ท่ีหลากหลาย การทำความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพ่ือการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค  2(1-2-3)
ED312 Negotiation and Consumer Culture  

ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภค
ในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดำรงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนัก
ต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอำนาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพ่ือให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่ง
เสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดำรงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิด
ข้างต้น การทำให้ครูเป็นผู้นำในการสร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3)
ED313 Voluntary Work and Youth Activities

ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ท้ังในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน ออกแบบและฝึกปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบต่างๆ

ศษ 321 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3)
ED321 Local Curriculum Development

ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและ
ท้องถิ่น รวมท้ังสามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ังก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน

ศษ 332 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2(1-2-3)
ED332 Non-formal and Informal Learning Management

ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบ
และตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพ



แวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและ
ตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน  

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 2(1-2-3)
ED333 Public Concern-Based Learning
 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสำคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมท้ังองค์ความรู้
และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติ
มนุษย/์สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
คุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับ
วัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัต ิการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย

ศษ 334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3)
ED334 Learner Creativity Development 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์
สำหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสำคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้
ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

ศษ 335 การมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 
ED335 Secondary Education 
 ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล ศึกษา
แนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียน
มัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ศษ 336 หลักการอาชีวศึกษา 2(2-0-4)
ED336 Principles of Vocational Education

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  ความ
หมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับ



การศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา

ศษ 337 ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED337 Movies for Learning Development 

ศึกษาหลักการ แนวทาง และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ วิเคราะห์และ
สะท้อนคิดประเด็นที่ได้จากภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับปรากฎการณ์และสภาพปัญหาในสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรม
สมัยนิยม สิทธิมนุษยชน ความแตกต่างหลากหลาย ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการคัดสรรภาพยนตร์เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

ศษ 341 การแนะแนวเพ่ือการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 3(2-2-5)
ED341 Guidance for Self-Esteem Development
 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดด้านการแนะแนว เพื่อรู้จัก เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของผู้
เรียน วิเคราะห์สถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะแนวเพ่ือสร้างการเห็นคุณค่า แรง
บันดาลใจ ความใฝ่รู้ในตัวตน ตระหนักถึงภารกิจของการแนะแนวที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู โดยครูทุกคนจะ
ต้องทำหน้าที่เป็นครูแนะแนว สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม ตลอด
จนฝึกปฏิบัติโดยการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการฝึกอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณค่าแห่งตนของผู้เรียน

ศษ 372 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-3)
ED372 Introduction to Statistics in Education

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง  การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้
สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุป
ผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ศษ 382  เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับครู  2(1-2-3)
ED382  Educational Technology for Teachers

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่า และประเภทของเทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อ
โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา ส่ือดิจิทัล การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยีการศึกษา 
การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ศษ 383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2(1-2-3) 
ED383 Occupations and Technology

ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เก่ียวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน ต่อการดำรง



ชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน โดยครอบคลุมเน้ือหาด้านการ
ดำรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และราย
ละเอียดการจัดการและ   การวางแผนโรงฝึกงานสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการ
ใช้โรงฝึกงานเพ่ือการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน

ศษ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2(1-2-3)
ED401 English for Professional Career
 ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ เพ่ือตีความจากการฟังและการอ่านบทสนทนา ประกาศ 
โฆษณา และการบรรยายในช้ันเรียน เรียนรู้โครงสร้างประโยค และชนิดของคำในภาษาอังกฤษ เพ่ือวิเคราะห์ และ
เลือกใช้ชนิดของคำในการเรียบเรียงประโยคท่ีถูกต้องและได้ใจความตามหลักไวยากรณ์

ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED431 Development of Learning Resources and Learning Networks

ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ 
ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการ
พัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการ
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

ศษ 432 การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3)
ED432 Special Education

ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสำคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยว
กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคล 
ออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจำกัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการ
สังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษ ตลอด
จนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

ศษ 433 นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
ED433 Recreation in Schools and Community

ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับนันทนากร ความสำคัญของบุคคล อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทาง
นันทนาการ ประเภทที่จัดกิจกรรมนันทนาการ สภาพการใช้เวลาว่างและความต้องการในการจัดกิจกรรม
นันทนาการในโรงเรียนและในชุมชน สถาบันหรือองค์กรในสังคม แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ออกแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 



ศษ 434 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2(1-2-3)
ED434 Professional Learning Community
 ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายแนวคิด หลักการ ประเภท องค์ประกอบ กลยุทธ์ และกระบวนการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน การเปิดชั้นเรียนเพ่ือการนิเทศติดตามด้วยระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา การทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน การถอดบทเรียน และการประเมินผลการปฏิบัติการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ศษ 441 การพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตสำหรับครู 3(2-2-5)
ED441 Development of Growth Mindset for Teachers

ศึกษาความเป็นมา ความหมาย และกรอบคิดแบบเติบโตและกรอบคิดแบบยึดติด กระบวนการ
พัฒนากรอบคิดแบบเติบโต เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบคิดแบบเติบโต เทคนิคการสื่อสาร วิธีการ
โค้ช และวิธีการสะท้อนคิด สู่การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบคิดแบบเติบโตให้แก่ผู้เรียน

ศษ 442 กลวิธีการจูงใจในการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ED442 Motivation Strategies for Learning

ศึกษา วิเคราะห์ แรงจูงใจภายในและภายนอก อัตมโนทัศน์ การรับรู้ความสามารถ เป้าหมายผล
สัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ การอ้างสาเหตุ กลวิธีการสร้างแรงจูงใจในผู้เรียน การฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีเพื่อเสริมสร้างแรง
จูงใจของผู้เรียน

ศษ 461 การบริหารจัดการสมัยใหม่ยุคดิจิตอล 3(2-2-5)
ED461 Modern Administration and Management in Digital Era

ศึกษาค้นคว้าหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษา  พัฒนาการของ
ทฤษฎีการบริหารจัดการ แนวคิดการจัดการสมัยใหม่รวมถึงทฤษฎีการจัดการที่ยังร่วมสมัยและสอดคล้องกับยุค
ปัจจุบันและอนาคต  การบริหารจัดการการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  การบริหารจัดการดิจิตอล  ทฤษฎี
องค์การสมัยใหม่ ภาวะผู้นำสมัยใหม่  ทักษะและสมรรถนะดิจิตอลและแนวทางการพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหาร
สมัยใหม ่ แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ  กรณีศึกษาการ
บริหารจัดการในยุคดิจิตอล

ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2(1-2-3)
ED471 Research for Learning Processes and Social Development

ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้น



การจัดการความรู้ โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการ
ศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดทำรายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนำเสนอผลงานวิจัย

ศษ 481 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3)
ED481 Instructional Media Design and Development

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่นำมาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลัก
การผลิต การใช้ และการประเมินสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ศษ 482 การจัดการนวัตกรรมและการบริหารรองรับการปรับเปลี่ยน 3(2-2-5)
ED482 Innovation Management and Disruption Administration

ศึกษาค้นคว้าความรู้และความเข้าใจหลักการแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประเภทของนวัตกรรม ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับเปลี่ยนแปลง 
(Disruptive Technology and Disruptive Innovation) นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับเปลี่ยนแปลงวิธีการใน
ทางการศึกษา (Disruptive Technology andInnovation in Education) การบริหารจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management) การบริหารจัดการรองรับการปรับเปลี่ยน (Disruption Management) กรอบ
แนวคิดการจัดการนวัตกรรม กรอบแนวคิดการจัดการรองรับการปรับเปล่ียน แนวทางและการปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษานวัตกรรมเปลี่ยนโลกและเทคโนโลยีที่กำลังมีแนวโน้มเข้าปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการ

*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็น
วิชาเลือกเสรี

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



ลำดับที่
รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)

ปีที่จบ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

เลขประจำตัว
ประชาชน

1 *ผศ.ดร.เทพิกา  รอดสการ กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย), 
2544 
กศ.ม. การอุดมศึกษา, 2548 
ศป.ด.(ดุริยางคศิลป์),2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                           มหาวิทยาลั

ยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x xxxxx xxxxx xx x

2 อ.เมธ ี พันธ์ุวราทร กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ไทย), 
2543 
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา), 
2551

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

x xxxxx xxxxx xx x

3   อ.ดร.ฌานิก  หวังพานิช ศป.บ.(ดุริยางคศาสตร์สากล) 
2544 
Grad.Diploma (Information 
Systems), 2548 
M.Mus  (Music),  2549 
Ph.D  ( Music Education) , 
2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

University of Tasmania, 
Australia
University of New South 
Wales, Australia
University of New South 
Wales, Australia

x xxxxx xxxxx xx x

4 อ.เรวดี เพชรมุนี คบ.(ดนตรีไทย) 2534

กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) 2545

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

x xxxxx xxxxx xx x

5   อ.พงศพิชญ์ แก้วกุลธร กศ.บ. (ศิลปกรรมศาสตรศึกษา 
ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย),  2552
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา), 
2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x xxxxx xxxxx xx x



3.2.2 อาจารย์ประจำ
(1) หมวดวิชาชีพครู

             3.2.4 อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู

ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
เลขประจำ
ตัว

ประชาชน
1 รศ.ดร.สุนีย์  เหมะ

ประสิทธิ์
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 การ
มัธยมศึกษา: ชีววิทยา-คณิตศาสตร์) 
2520
ค.ม. (สถิติการศึกษา) 2525
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
2533

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา-คณิตศาสตร์) 
2531
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 2535
Ph.D. (Educational Administration 
with Concentration in Research 
and Evaluation) 2542

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, U.S.A.

3 รศ.ดร.ดารณี  ศักด์ิศิริ
ผล

ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 2530
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 2537
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 2549

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4 ผศ.รังสี เกษมสุข ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 2522
ค.ม. (การประถมศึกษา) 2530

วิทยาลัยบ้านสมเด็จ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์
กุล

พณ.บ. (การตลาด เกียรตินิยมอันดับ 2) 
2528
บธ.บ (บัญช)ี 2547
บธ.ม (การเงิน) 2532 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 2545

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อ
สุวรรณทวี

ค.บ. (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2) 
2529
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 2532
ปร.ด. (หลักสูตร การสอน และการ
นิเทศ) 2555

วิทยาลัยครูเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร



ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
เลขประจำ
ตัว

ประชาชน
7 ผศ.ดร.ศิริพันธ์  ศรีวัน

ยงค์
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 2525
M.B.A (Business  Administration) 
2527
M.S. (Audiology) 2536
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 2551

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Central  Missouri, 
U.S.A.
University of Wyoming, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8 ผศ.ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง วท.บ. (สาขาเวชนิทัศน์) 2529
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2538
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2542

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9 ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) 2528
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 2533
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 
2539

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 ผศ.ดร.พาสนา  จุลรัตน์ กศ.บ. (เคม)ี 2532
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 2535
M.Ed. (Education Psychology) 2541
Ph.D. (Education Psychology) 2544

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Oklahoma, U.S.A.
University of Oklahoma, U.S.A.

11 ผศ.ดร.สกล วรเจริญศรี กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด) 2541
กศ.ม. (การแนะแนว) 2544 
กศ.ด. (การให้คำปรึกษา) 2550

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

12 ผศ.ดร.มณฑิรา  จารุ
เพ็ง

พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 2538
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 2542
ปร.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) 2549

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13 อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ค.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา) 2529
ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 2534
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 2550

วิทยาลัยครูสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14 อ.ดร.ดวงใจ สึเขียว ค.บ.(การมัธยมศึกษา: วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป-เคม)ี,2542
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา),2546
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการ
ศึกษา),2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
เลขประจำ
ตัว

ประชาชน
15 อ.ดร.อาทิตย์  โพธิศรี

ทอง
ค.บ.(ดนตรีศึกษา),2548
บ.ม.(ดนตรีชาติพันธ์),2551
ปร.ด.(วิทยาการทางการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้),2558

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 อ.ดร.วรินทร โพนน้อย ดษ.บ. (การประถมศึกษา) 2537 
ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินการศึกษา) 
2540 
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
2555

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

17 อ.ดร.กิตติชัย สุธาสิ
โนบล

ด.บ. (การประถมศึกษา) 2534      
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 2541      
ศศ.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) 2546
กศ.ด. (หลักสูตรการเรียนการสอน) 2553

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลัยลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18 อ.ดร.สุมาลี เชื้อชัย ค.บ. (ประถมศึกษา) 2547  
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 2551 
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน),2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 อ.ดร.ประพิมพงศ์ 
วัฒนะรัตน์

ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 2544
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาพิเศษ) 
2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20 อ.ดร.รังรอง สมมิตร วส.บ. (วิทยุและโทรทัศน์) 2537
ศศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) 2541
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 2547
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

21 อ.ดร.สุชนินธ์ บัณฑุ
นันทกุล

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 2545
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย 2548
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 2558 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 อ.ดร. ร.อ.อภิธีร์  ทรง
บัณฑิต

สส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 2531
กศ.ม. (สุขศึกษา) 2539
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 2542
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 2550

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
เลขประจำ
ตัว

ประชาชน
23 อ.ดร.จันทรัศม์  ภูติอริย

วัฒน์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ,ส่ือสารมวลชน) 
2534
วศ.ม. (การวางแผนการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ) 2543
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 2551

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24 อ.ดร.ธีระภาพ เพชร
มาลัยกุล

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 2536
กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) 2543
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 2547
ค.ด. (ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา) 
2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 อ.ดร.สมบูรณ์ บูรศิริ
รักษ์

ป.ตรี (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ป.โท (เทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ป.เอก (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

26 อ.ดร.ราชันย์ บุญธิมา กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) 2534
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 2536
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
2541

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

27 อ.ดร.วรวุฒิ  สุภาพ ค.บ. (ประถมศึกษา) 2543
ค.ม. (พัฒนศึกษา) 2546
ค.ด. (พัฒนศึกษา) 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 อ.ดร.พรใจ  ลี่ทองอิน สคบ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) 2527
สมม. (มานุษยวิทยา) 2535
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 2545

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ

29 อ.ดร.จิตติมา  เจือไทย พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 พยาบาล) 
2536
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 2542
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

30 อ.ดร.สนอง ทองปาน กศ.บ. (ฟิสิกส์) 2524
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 2537
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 2540

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
เลขประจำ
ตัว

ประชาชน
31 อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุม

ทอง
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 
วิทยาศาสตร์-เคม)ี 2546
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 2547
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

32 อ.ดร.ศุภวรรณ สัจจ
พิบูล

ค.บ. (การมัธยมศึกษา: ภาษาไทย-
ฝรั่งเศส) 2545 ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 
2547
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2553

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33 อ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์
รัตนาดำรงไชยศรี

กศ.บ. (ภาษาไทย) 2549
ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชน) 2550
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา
ต่างประเทศ) 2552
ปร.ด. (ภาษาไทย) 2557

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

34 อ.ดร.สุณิสา  สุมิรัตนะ ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 2546
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 2548
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

35 อ.ดร.ณัลลิกา โตจินดา วทบ. (เกษตรศาสตร์) 2535
วทม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2540
ปรด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

36 อ.ดร.เกศิน ี ครุณา
สวัสดิ์

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 2546
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 2549
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 2556

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

37 อ.ดร.กนกพร วิบูล
พัฒนะวงศ์

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2543
M.Ed. (Special Education) 2547
Ph.D. (Education) 2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Monash University, Australia
University of Sydney, Australia

38 อ.ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ วท.บ. (จิตวิทยา) 2537
ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์) 2538
ศศ.บ. (ปรัชญา) 2540
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) 
2542
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) 2550

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
เลขประจำ
ตัว

ประชาชน
39 อ.ดร. สุมลนิตย์ เกิด

หนุนวงศ์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2538
MA. (Educational Management) 
2541
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 2552
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 
2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Hertfordshire, UK
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

40 อ.ดร.ชไมพร  ดิษฐาพร กศ.บ. (วัดผลการศึกษา–เศรษฐศาสตร์) 
2531
ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 
2536
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 
2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

41 อ.ดร.ม่ิงขวัญ คงเจริญ ค.บ. (การศึกษานอกระบบ) 2527
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์) 
2535 
ค.ด. (การศึกษานอกระบบ) 2553

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42 อ.ดร.รัฐพล ประดับ
เวทย์

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ศึกษา) 2538
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2542
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2551

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

43 อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2536
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2541
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2548

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

44 อ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระ
พันธุ์

วท.บ. (สถิติ) 2534
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 2538
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2553

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

45 อ.ดร.ขวัญหญิง ศรี
ประเสริฐภาพ

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2541
คอ.ม. (ครุศาสตรอุตสาหกรรม) 2543
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2549

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

46 อ.ดร.กนกพร  ฉันทนา
รุ่งภักดิ์

ค.บ. (ประถมศึกษา) 2546
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 2548 
ค.ด. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
เลขประจำ
ตัว

ประชาชน
47 อ.ดร.แจ่มจันทร์  ศรี

อรุณรัศมี
ค.บ. (มัธยมวิทย์-คอมพิวเตอร์) 2541
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 2544
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

48 อ.ดร.รณิดา เชยชุ่ม ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 2543
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 2545
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

49 อ.ดร.อรอุมา เจริญสุข กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตสาสตร์) 2540
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) 2544
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50 อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ค.บ. (วัดผลการศึกษา) 2544
กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา) 
2546
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

51 อ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวท้น
พรกูล

ค.บ. (มัธยมศึกษา) 2548
ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) 2548
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 2550
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 2551
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

52 อ.ดร.พนิดา  มารุ่งเรือง ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) 2548
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 2550
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

53 อ.ดร. ภานุวัฒน์  ศิรินุ
พงศ์

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 2536
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 2545
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์) 2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

54 อ.ดร.พัชราภรณ์ 
ศรีสวัสดิ์

วท.บ. (สุขศึกษา) 2539
กศ.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) 2542
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) 2550

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
เลขประจำ
ตัว

ประชาชน
55 อ.ดร.ครรชิต  แสนอุบล ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 2541

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 2546
ศศ.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา) 2553

มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56 อ.ดร.นฤมล พระใหญ่ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 2538
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 2546
ปร.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) 2553

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

57 อ.ดร. จตุพล ยงศร กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 2543
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 2547
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

58 อ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะ
ทอง

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
2540
ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) 2544 
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 2557

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ       
มหาวิทยาลัยรามคำแหง       
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

59 อ.ดร.ประภัศรา ธโน
ศวรรย์

Bachelor of Arts (Translation) 
(Hons) 2548
Master of Applied Linguistics 2550
Master of Letters (Linguistics) 2552
Doctor of Philosophy in Education 
(Education Management and 
Leadership) 2556

Kasetsart University 
The University of Sydney
The University of Sydney
The University of Sydney

60 อ.โอภาส สุขหวาน วศ.บ. (เคร่ืองกล) 2537       
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 
2542

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

61 อ.นิพาดา ไตรรัตน์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเทคโนโลยี)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

62 อ.พัชรีวรรณ คุณชื่น ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
กศ.ม. (สาขาบกพร่องทางสติปัญญา) 
2551

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 อ.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ ค.บ. (การสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางสติ
ปัญญา)กศ.บ. (การสอนผู้ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน)

สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
พิษณุโลกมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ



ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
เลขประจำ
ตัว

ประชาชน
64 อ.ฑมลา บุญกาญจน์ คบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการ

ศึกษาปฐมวัย) 2546 กศ.ม. (สาขาการ
ศึกษาพิเศษ/การศึกษาปฐมวัย) 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
California State University 
Dominquez Hills, California , 
USA 

65 อ.อดิสรณ์ เรืองกิจจา
นันท์

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 2546
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) 2550

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

66 อ.สมปอง ใจดีเฉย กศ.บ. (ชีววิทยา-เกียรตินิยม) 2535
วท.ม. (เคมีชีวภาพ) 2539
Cert. in Academic Writing 2543
Cert. in Teacher Education 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Macquarie University, Australia
Auckland University of 
Technology, New Zealand

67 อ. ภารดี กำภู ณ 
อยุธยา

ศศ.บ.(ศิลปะ).2537
ศศ.ม.(จิตวิทยาการพัฒนาการ),2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

68 อ.ธรรมโชติ  เอี่ยม
ทัศนะ

กศ.บ.(การแนะแนว),2459
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา),2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

69 อ. รุจน์  ฦชา ศษ.บ. (สังคมศึกษา), 2551
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) พ.ศ.2555

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





3.2.3 อาจารย์พิเศษ
(1) หมวดวิชาชีพครู

ลำดับ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
และปีที่จบ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

1 ผศ.อัจฉรา จ่ายเจริญ กศ.ม.(ชีววิทยา), 2524 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 ผศ.ดร.วศิณีส์ อิศรเสนา ณ 
อยุธยา

Ed.D.(Early Childhood), 2542 University of North Texas

3 ผศ.เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 อ. ฑิฆัมพร สวัสดิ์โยธิน กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 อ. เนตรนภิส พัฒนเจริญ กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 อ. ปวีณา สัณห์ฐานะกุล คม.(ปฐมวัย), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 อ. ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ กศ.ม.(ปฐมวัย), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8 อ. พิมผกา อัคคะพู กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9 อ. ภัคนิษฐ ์วรรณเฉลิม กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 อ. เรวดี เพชรมุนี กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11 อ. วชิราภรณ์ ชุมพล กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12 อ. สุภัค โอฬาพิริยกุล คม.(การศึกษาปฐมวัย), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 อ. กรรณิกา เพ็ชรเหลี่ยม กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14 อ. นฤมล พัชรปิยะกุล กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 อ. ปันน์นลัท ใจกล้า กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 อ. สุกัญญา สุพรรณรัตน์ กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 อ. ศุภมาส ด่านพานิช กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18 อ. กาญจนา พะทะยะ คม.(ปฐมวัย), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 อ. ภวัตส์ สังข์เผือก กศ.ม.(ศิลปศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 อ. ภิรฎา กิจพัฒนเจริญ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 อ. ลินดา การภักดี กศ.ม.(การประถมศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23 อ. วิจิตร ชะโลปถัมภ์ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24 อ. ศรินรัตน์ วีระเนตินันท์ กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ), 2525 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25 อ.  ดร.พรทิพย์  ศิริภัทราชัย กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26 อ.  ดร.จิตรา  ดุษฎีเมธา กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), 

2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28 ผศ. กิตติคุณ  รุ่งเรือง ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา), 2537 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ผศ.ชวลิต  สูงใหญ่ กศ.ม.(การมัธยมศึกษา), 2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30 ผศ.ขจรศรี  ชาติกานนท์ กศ.ม.(การสอนภาษาไทย), 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
31 อ. สุคนธ์  อักษรชู ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), 2546 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
33 อ. จินตนา  นักบุญ กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34 อ. วนิษฐา  ดาราสูรย์ ศศ.ม. (ไทยศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ลำดับ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
และปีที่จบ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

35 อ. สุกัญญา  บุญทวี ศษ.ม. (ภาษาไทย), 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
36 อ. สมคิด  กอมณี กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37 ผศ.นภาลักษณ์  รุ่งสุวรรณ ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 ผศ. โชตรัศมิ์  จันทน์สุคนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), 2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39 อ. ภัทรา  รัตนานนท์ กศ.ม. (ฟิสิกส์), 2531 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40 อ. ศิริลักษณ์ คงมนต์ วท.ม. (พฤกษศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41 อ. ณัฐ  สิทธิกร กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42 อ. อภิณห์พร  ฤกษ์อนันต์ กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43 อ. ประภารัตน์  ธิติศุภกุล กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44 อ. สุกัลยา  ฉายสุวรรณ ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45 ผศ. มณีภรณ์  ทฤษณาวดี ค.ม. (การสอนเคมี), 2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 อ.ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47 อ. ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ กศ.ด. (การทดสอบและการวัดผล

ทางการศึกษา), 2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

48 อ. ยุวารินทร์ ธนกัญญา ค.ม. (วิจัยการศึกษา),2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 อ. นวรินทร์ ตาก้อนทอง กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการ

ศึกษา),2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

50 อ. ปานวาสน์ มหาลวเลิศ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51 อ.  ดร.พรพิมล  ประสงค์พร ค.ด.(หลักสูตรและการสอน),2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) หมวดวิชาเอก

ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)

และปีที่จบ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

1 อ. ศิริ วิชเวช
ศิลปินแห่งชาติ

ศศ.บ. พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ผศ. ประทีป เล้ารัตนอารีย์ กศ.ม. การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 อ. อาทร ธนวัฒน์ ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา),2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 อ.   สมเกียรติ สาย

วงศ์
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา),2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 อ. จุมพล ปัญจะ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
7
8
9
10

อ.  ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
อ.  วัฒนา  ศรีสมบัติ
อ.  เรวดี  เพชรมุนี
อ.  โยธิน  หวังทรัพย์ทวี
อ.ดร. กุลธิดา  นาคะเสถียร

Ph.D. Ethnomusicology
กศ.ม (มุษยดุริยางควิทยา),2535
กศ.ม (การศึกษาพิเศษ),2545
กศ.ม (การศึกษาพิเศษ),2543
ปร.ด (วัฒนธรรมศาสตร์),2555

University of York, U.K.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
คณะศึกษาศาสตร์ในฐานะท่ีรับผิดชอบการสอนในกลุ่มวิชาชีพครูได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับนิสิตโดย

ให้นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร ดังนี้
2.1) การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ต้ังแต่ปีที่ 1-3 เป็นการบูรณา

การความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในสถานะอาจารย์นิเทศก์ ทำงานร่วมกับสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) โดยให้สถานศึกษา
จัดให้มีผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยงนิสิตในการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชาในแต่ละช้ันปี  โดยในชั้นปีที่ 1 ฝึก 4 สัปดาห์ ปีที ่2 ฝึก 4 สัปดาห์ และปีที ่3 ฝึก 4 สัปดาห์ ราย
ละเอียดดังนี้

ปีที ่1 ศึกษา สังเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงานและ
หน้าท่ี คุณลักษณะ อุดมการณ์ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของครูในการทำงานร่วมกับบุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชนและ สังคม  สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมและการสร้างบรรยากาศ
ทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ที่ได้จากการสังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ และนำมาสังเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานผลการ
สังเกต และการสัมมนาทางการศึกษา

ปีที ่2 ฝึกปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจำช้ัน งานสอน งานผลิตสื่อการเรียนรู้ 
และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้  ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ภายใต้การแนะนำ
ดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา
และทฤษฎีการเรียนรู้ และนำมาสังเคราะห์ข้อมูล บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียน
รู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา

ปีที ่3 ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน 
ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการชั้น
เรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะนำดูแลของ
อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา

2.2) ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในชั้นปีที่ 4 นิสิตต้องผ่าน
การเรียนในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับที่เป็นพ้ืนฐานจำเป็นในการปฏิบัติการสอน 



2.3) การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาในชั้นปีที่ 4 จัด
ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอก วิชาชีพครูและ
คุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา  สู่การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห)์ โดยจะต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง ต่อ
สัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ 
ความรู้เนื้อหาวิชาเอก ศาสตร์การสอน  การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยเน้น
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ นอกจากนี้นิสิตจะต้องทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน ทั้งนี ้นิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการฝึก
ปฏิบัติการสอนและสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันสรุปบทเรียนสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองและการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต

วิธีการจัดการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในแต่ละชั้นปี มีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
ศษ 191  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1                                                                 2(0-4-2)
ED191  Teaching Practicun 1

ศึกษา สังเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการในสถานศึกษา สภาพงานและหน้าที่ คุณลักษณะ อุดมการณ์ของครูและผู้บริหารสถาน
ศึกษา บทบาทของครูในการทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและ สังคม  สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมและการสร้าง
บรรยากาศทางกายภาพและจิตภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์นิเท
ศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ท่ีได้จากการสังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ และนำมาสังเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล 
เขียนรายงานผลการสังเกต และการสัมมนาทางการศึกษา

สรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เนื้อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู้
1. การแสวงหารวบรวม
ความรู้ และจัดการ
ความรู้

2. การสรุปและเขียน
รายงานการปฏิบัติ
งาน

3. การปรับตัว ปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง
ทางวิชาการและ
สังคม

4. การปฏิบัติหน้าท่ีตาม
อุดมการณ์ความเป็น
ครูด้วยความรัก 
ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 

1) แสวงหา บ่งชี ้รวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร จากการค้นคว้า การ
สังเกต
2) มีทักษะในการสังเกต 
รวบรวมและจัดการความรู้ท่ีมี
อยู่ในตัวบุคคลและเอกสาร
อย่างเป็นระบบ
3)  ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ และปฏิบัติงานแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

1.แนวคิดทฤษฎี องค์
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
ครู งานครู และ
อุดมการณ์ความเป็นครู
2.การปฏิบัติงานในสถาน
ศึกษา ศึกษาสังเกต
นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
บุคลากร อาคารสถานที่
ในโรงเรียนและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ

1) ศึกษา สังเกต ค้นคว้าและ
อภิปราย
2) สถาบันผลิตครูและสถานศึกษา
ร่วมกันจัดประสบการณ์ให้นิสิตได้
ศึกษาและสังเกตผู้เรียน ครู ผู้บริหาร 
ห้องเรียน สถานที่ บริบทและสภาพ
แวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับงานครูใน
สถานศึกษาโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครู
พ่ีเล้ียงและนิสิตฝึกสอนร่วมมือกัน
ออกแบบประสบการณ์อย่างหลาก
หลาย และช่วยกันนิเทศและสอนงาน
นิสิตอย่างต่อเนื่อง

- อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง 
ร่วมกันประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้วยวิธีการ
อย่างหลากหลาย ดังนี้
-

observation) 
-

บทบาทใน การทำกิจกรรม 
(Assessment of work 
processes/activity roles)
- ประเมินผลงาน
(Assessment of 



สรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เนื้อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู้
รับผิดชอบต่อวชาชีพ 4)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

ท่ีดี ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยและความรับผิด
ชอบในการทำงาน

3. การวิเคราะห์ความรู้
จากสภาพการณ์จริงจาก
การศึกษา สังเกตเชื่อม
โยงกับแนวคิดทฤษฎี 
แล้วสังเคราะห์ เขียน
สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

3) ผู้บริหาร ครูและนิสิตอภิปราย
ร่วมกันเพื่อวางแนวทางในการแก้
ปัญหาและพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน (Work 
Integrated Learning)
4) นิสิตถอดบทเรียน เขียน
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานของ
ตนเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
และ-บันทึกสรุปโดยเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีและเขียนรายงาน       
(Crystal Based Learning)
5) การสัมมนาทางการศึกษา

output/ lessons based on 
students' experience) 
- การประเมินแฟ้ม คู่มือฝึกปฎิบัติ
งาน
assessment) 
- การประเมินจากการสะท้อนผล
และการทำงานร่วมกัน 
(Assessment of result of 
team-work effort) 
-การประเมินตนเอง
assessment) 

ศษ 291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                                                                 2(0-4-2)
ED291  Teaching Practicun 2

ฝึกปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจำชั้น งานสอน งานผลิตสื่อการเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้  
จิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
แนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ 
ข้อมูล บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา

สรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เนื้อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู้
1. การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ผู้ช่วยครู

2. การจัดกิจกรรมและทำ
โครงการเพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์และช่วย
เหลือผู้เรียนเป็นราย
บุคคล การสร้างแรง

1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ
หมายด้วยความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นและรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในสถาน
ศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ 

การปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย
ครูในสถานศึกษา ได้แก่
1. การช่วยงานครูประจำ
ชั้น

- งานให้ความรู้และ
อบรมผู้เรียน

- งานสอน สื่อ และ

1. สถาบันผลิตครูและสถานศึกษา
ร่วมกันจัดประสบการณ์ให้นิสิตได้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูในสถานศึกษา 
(Work Based Learning)โดยมี
อาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยงให้คำ
แนะนำ ดูแลช่วยเหลือและสอนงาน 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย (Work 

- อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เล้ียง 
ร่วมกันประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้วยวิธีการ
อย่างหลากหลายต้ังแต่การสังเกต
การปฏิบัติงาน การตรวจผลงาน 
และจากการบันทึกการถอดบท
เรียน



บันดาลใจ แก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน

3. การปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองให้มี
ความรู้และเป็นแบบ
อย่างที่ดี

และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สร้างแรง
บันดาลใจและสามารถแก้
ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

การวัดประเมิน ภายใต้
การแนะนำดูแลของ
อาจารย์นิเทศก์และครูพี่
เลี้ยง
2. งานพัฒนานักเรียน 
ทำโครงการวิเคราะห์
และช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล

Integrated Learning, Active 
Learning,Critical /Analytical 
base Learning,Problem Base 
Learning, Project Based 
Learning, Crystal Based 
Learning
 2. นิสิต ถอดบทเรียน บันทึกและ
เขียนรายงานการปฏิบัติงานโดย

- ประเมินพฤติกรรมและคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมจากการปฏิบัติ
งานโดยการ
  1. 
งานร่วมกับผู้อื่น 
observation) 
  2. 
บทบาทในการทำกิจกรรม 

สรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เนื้อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู้
    เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ง
เสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์

4. การพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
5. เสียสละ อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

เชื่อมโยงกับทฤษฎีและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน

(Assessment of work 
processes/activity roles)
  3. 
ถอด ประสบการณ์จากนิสิต 
(Assessment of output/ 
lessons based on students' 
experience) 
4. 
งาน
assessment) 
5. 
และการทำงานร่วมกัน 
(Assessment of result of 
team-work effort) 
6. 
assessment)



ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3                                                              2(0-4-2)
ED391  Teaching Practicun 3

ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การวางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การ
บริหารจัดการชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง การ
สังเคราะห์ข้อมูลความรู้ บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา

สรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เนื้อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู้
1. การปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค 
2. การใช้เทคโนโลยี 
ดิจิตัล การใช้ภาษาและ
การสื่อสาร
3. การพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. การปฏิบัติงานร่วมกับผู้
อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
2. วางแผน ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล
3. ผลิตสื่อ/นวัตกรรม และจัด
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้  จัดกิจกรรม และบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
5. วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้
เรียน

1. การปฏิบัติการสอน 
อย่างน้อย 2 ระดับชั้น 
พัฒนาหลักสูตร
2. การพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้
3. การวางแผน 
ออกแบบและจัด
กิจกรรมการจัดการเรียน
รู้
4. การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้และการ
บริหารจัดการชั้นเรียน

1. สถาบันผลิตครูและ
สถานศึกษาร่วมกันจัด
ประสบการณ์ให้นิสิตได้ 
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้
และออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และการวัด ประเมิน
ผลอย่างหลากหลาย โดยมี
อาจารย์นิเทศก์และ
อาจารย์พ่ีเล้ียงช่วยกัน
นิเทศนิสิตอย่างต่อเนื่อง

 - อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง 
ร่วมกันประเมินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย
ต้ังแต่การสังเกตการปฏิบัติงาน การ
ตรวจผลงาน และจากการบันทึกการ
ถอดบทเรียน
- ประเมินพฤติกรรมและคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมจากการปฏิบัติงาน
โดยการ
- การสังเกตพฤติกรรม 
observation) 
- การประเมินกระบวนการทำงาน
บทบาทใน การทำกิจกรรม 

สรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เนื้อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู้
6. การสรุปและเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน

6. ถอดบทเรียน และเขียนรายงาน
ผลการศึกษา เขียนสรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทัน

5. การใช้สื่อ เทคโนโลยี
การเรียนรู้
6. การวัด ประเมินผล
การเรียนรู้

2. ครูพ่ีเล้ียงและนิสิต
อภิปรายร่วมกันเพื่อวาง
แนวทางในการแก้ปัญหา
และพัฒนาประสบการณ์

- (Assessment of work 
processes/activity roles)
- ประเมินผลงาน
ประสบการณ์จากนิสิต 



สมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
8. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน
เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน

7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการและ
สังเคราะห์ข้อมูลความรู้ 
ประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติงานของตนเอง 
และเขียนรายงาน 

วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย 
(Work Integrated 
Learning, Active 
Learning, Critical 
/Analytical base 
Learning, Work Based 
Learning)
3. การจัดการและ
สังเคราะห์ข้อมูลความรู้ 
เขียนประสบการณ์ฝึก
ปฏิบัติงานของตนเอง แลก
เปลี่ยนเรียนรู้และเขียน
รายงาน 
(Crystal Based 
Learning)

of output/ lessons based on 
students' experience) 
- ประเมินแฟ้ม คู่มือฝึกปฎิบัติงาน
อนุทิน 
- ประเมินจากการสะท้อนผลและการ
ทำงานร่วมกัน 
result of team-work effort) 
- ประเมินตนเอง 
   (Self-assessment) 
- ประเมินโดยเพ่ือน 
   (Peer-assessment)

ศษ 491 ประสบการณ์วิชาชีพครู 4                                                                                                                                  6(0-18-0)
ED491 Teaching Practicun 4 

ฝึกปฏิบัติงานหน้าท่ีครูในสถานศึกษา ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม การร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง และการสัมมนาทางการศึกษา

สรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เนื้อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู้
1.สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ครู และการทำงานเป็น
ทีม 
2. สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ 
3. การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้
4. การจัดกิจกรรม โครงการ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

1. บริหารหลักสูตร 
วางแผนและการจัดการ
เรียนรู้ใน ช้ันเรียน
2. บริหารจัดการชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิด และมีความ
เป็นนวัตกร
3. ใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน

1. พัฒนาหลักสูตรและ
ออกแบบ วางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2. จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้
เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมี
ความเป็นนวัตกร
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

1. สถาบันผลิตครูและสถาน
ศึกษาร่วมกันจัดประสบการณ์
ให้นิสิตได้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ครูในสถานศึกษา (Work 
Based Learning)โดยมี
อาจารย์นิเทศและครูพ่ีเลี้ยงให้
คำแนะนำ ดูแลช่วยเหลือ
2. นิสิตพัฒนาหลักสูตรและ
ออกแบบ วางแผนการจัดการ

- อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเล้ียง
ร ่วมกันประเมินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย
ต ั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังการฝึก
โดยพิจารณาจาก

1) 
2) 
3) 
4) 
วิชาการ



5. การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนท้ังในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นครู มีความเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 

รู้และสร้างนวัตกรรม
4. ออกแบบและ
พัฒนาการวัดประเมินผล
เพื่อเพ่ิมพลังการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน

หรือแก้ปัญหาผู้เรียน
4. วิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์ และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้

เรียนรู้ และจัดการเรียนรู้
รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดภาคการศึกษา

5) 
6) 
เป็น

สรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย เนื้อหา/สาระ กิจกรรมการเรียนรู้
6. การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การ
สร้างความสัมพันธภาพที่ดี
และร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้และทำงานเป็นทีม
6. ทำวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้
เรียน
7. ทำโครงการกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
8. ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองให้ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
9. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน
เพ่ือช่วยเหลือและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้
เรียน

6. ทำโครงงาน/โครงการ
วิชาการ
7. งานประกันคุณภาพการ
ศึกษา

3. นิสิตสร้างผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สื่อและจัดสภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน
รู้(Research base learning) 
4. นิสิตร่วมมือจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆในสถานศึกษา 
(Project Based Learning)
5. การสัมมนาทางการศึกษา

- อาจารย์นิเทศก์ และครูพ่ีเลี้ยง 
ร่วมกันประเมินพฤติกรรมและ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมจาก
การปฏิบัติงานโดยการ

1) 
observation) 
2) 
บทบาทในการทำกิจกรรม 
(Assessment of work 
processes/activity roles)
3) 
ประสบการณ์จากนิสิต 
of output/ lessons based on 
students' experience)
4) 
งาน
assessment) 

   5) 
และการทำงานร่วมกัน 
of result of team-work effort)

6) การประเมินตนเอง 
     (Self-assessment) 
7) การประเมินโดยเพื่อน
    )Peer assessment)
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    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1  มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยา

บรรณวิชาชีพครู 
4.1.2  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูรวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดผลต่อ

การศึกษาและผู้เรียน
4.1.3  มีสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

1)  ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก มีความรู้เท่าทันสังคมและสามารถนำแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน 

     2)  ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน 

               3)  บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้

   4)  ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
   5)  สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
   6)  ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1–3 

กำหนดให้ฝึกในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
4.2.2 การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ของ

นิสิตชั้นปีที่ 4 กำหนดให้ฝึกในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

4.3.1 การปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จัดให้ฝึกประสบการณ์ใน
ภาคสนามปีละ 40 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เป็นเวลาต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ในแต่ละชั้นปี

4.3.2 จัดให้ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา เต็มเวลา 
โดยต้องมีช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่ 8-10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์
      4.4   การเตรียมการ
              4.4.1 นิสิตต้องผ่านข้อกำหนดด้านการเรียนและการทำกิจกรรมตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง ข้อกำหนดสำหรับนิสิตที่จะออกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              4.4.2 นิสิตต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
              4.4.3 นิสิตต้องเข้าร่วมการสังเกตการณ์สอนแบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพี่
เลี้ยงก่อนปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนจริง
              4.4.4 กำหนดให้มีอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง รวมถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาทำการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของนิสิต
             4.4.5 นิสิตต้องเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
             4.4.6 การจัดเตรียมการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลแก่นิสิต โดยอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์
วิชาเฉพาะ อาจารย์พ่ีเลี้ยง/ครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
             4.4.7 การจัดคลินิคให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นิสิตที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยจัดขึ้นที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การทำวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น
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             4.4.8 นิสิตต้องเข้าร่วมการสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือสรุปเป็นบท
เรียนสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูในอนาคต

5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)     
     5.1 คำอธิบายโดยย่อ

        เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้การทำวิจัยเพ่ือรู้และเข้าใจปัญหา และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน จึง
กำหนดให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การทำวิจัยโดยทำการสำรวจเพ่ือรู้/เข้าใจปัญหาแล้วทำวิจัยเชิงทดลอง
เพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน นิสิตอาจทำรายงานการวิจัย 1 หรือ 2 เร่ือง แต่ให้มีสาระครอบคลุมตามที่กำหนด ทั้งนี้
ต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์การศึกษา

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน
2) สามารถทำงานวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได้
4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบ 

       วิชาชีพ
     5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที ่4

     5.4 จำนวนหน่วยกิต  
6 หน่วยกิต

     5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
5.5.2 กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศก์

การศึกษาของนิสิตแต่ละคน
5.5.3 ครู/อาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศก์การศึกษาให้คำปรึกษาในการ

กำหนดประเด็นหัวข้อที่จะศึกษา และอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและอาจารย์นิเทศก์การศึกษาให้คำปรึกษาใน
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน

5.5.4 ให้นิสิตจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัด
นิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

     5.6 กระบวนการประเมินผล (อธิบายเก่ียวกับกระบวนการประเมินผล รวมท้ังกลไกสำหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน)
                 อาจารย์นิเทศก์ร่วมกันประเมินงานวิจัยของนิสิตตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาตามประเด็นดังต่อไป
นี้

5.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในการทำวิจัย 
5.6.2 ประเมินผลงานวิจัยของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจัย
5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีทักษะสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
ศึกษา 

กลยุทธ์การสอน
(1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงาน
ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์
(2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
ด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระ
สำคัญของงานท่ีนำเสนอ
(4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) 
 (5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
(1) การวิเคราะห์และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญด้านการศึกษา
(2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร

2. มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะรับใช้สังคม กลยุทธ์การสอน
(1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ใน
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
(Interaction Aaction Learning)
(3) การใช้กรณีศึกษา (Case Study)
(4) การใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value 
Clarification)
(5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา 
(6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย



94

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้

ปีตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
(1) การสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพ
จริง (Authentic)
(2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(4) ผลงานกรณีศึกษา
(5) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็น
รายปีตลอดหลักสูตร
(6) ใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
(7) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็น
รายปีตลอดหลักสูตร

3. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ เนื้อหา
วิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ตามวิชาเอกโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน

กลยุทธ์การสอน
(1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา
(2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ
ความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลย ี(Technological pedagogical 
content knowledge: TPCK)
(3) การทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
(4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
(1) การฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
จำลอง
(2) ลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(3) รายงานการทำวิจัยในช้ันเรียน
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร

  คุณลักษณะพิเศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู
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คุณลักษณะพิเศษเฉพาะหมวดวิชาชีพครู
ED-SWU

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษ

1) E: Ethics (คุณธรรม) 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความ
ยุติธรรม เมตตาธรรม เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่เสียสละ 
อุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม มีความรับผิด
ชอบในการดำเนินงานของตนเองและมีจิตสำนึก
สาธารณะ

! กำหนดวิชาสอน ให้ความรู้ในรายวิชา และ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และบริการสังคมไว้ในกระบวนการเรียนการสอน
!  จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
จัดสถานการณ์ต่างๆ จัด
ประสบการณ์เป็นปกติและในโอกาสพิเศษ 
!   จัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น จัดกิจกรรม
การอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้
นิสิตโดยตรง ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและเป็น
ผู้นำในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาไทย ทั้งด้านการแต่งกาย มารยาทไทย
และวิถีไทย จิตสำนึกสาธารณะ
และการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
! ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมโดยมีการประกาศเกียรติคุณยกย่องนิสิตที่
มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำทุกปี

2) D: Democracy (คารวะธรรม สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม)  

เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพผู้อื่น เป็น
ผู้นำ-ผู้ตามท่ีดี ไม่ต่อต้าน ทะเลาะเบาะแว้ง มี
เหตุผล

! สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัด
กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 
เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทำงานเป็นทีม การ
อบรม สัมมนา
! การจัดกิจกรรมและการทำงานกลุ่ม กิจกรรมปฏิ
สังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้
อ่ืน
! การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและ
เอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอนและโดยระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา
! การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น จัด
กิจกรรมการอบรม สัมมนา ต่างๆ ให้นิสิตโดยตรง 
ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพ่ือเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้ไปบริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม 

3) S: Simplicity (เรียบง่าย)  
มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม  เป็นกันเองกับเพ่ือนนิสิต
และบุคคลทั่วไป เป็นแบบอย่างที่ดี

! สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัด
กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 
เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทำงานเป็นทีม การ
อบรม สัมมนา
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! การจัดกิจกรรมและการทำงานกลุ่ม กิจกรรมปฏิ
สังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้
อ่ืนและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
! การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและ
เอาใจใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษา
! ทำกิจกรรมเพื่อสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น

4) W: Work Smart  (เป็นนักปฏิบัติท่ีด)ี  
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ทันเวลา และทันสมัย 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ตรงตามแผน
ปฏิบัติงาน แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

! ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกใน
กระบวนการเรียนการสอน
! จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ 
ประสบการณ์ เช่น การศึกษา ดูงานต่างๆ เพื่อเสริม
สร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
! การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย การศึกษา ดูงาน
ต่างๆเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ พัฒนา 
ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์โดย 
และเขียนรายงาน การเขียนผลงานทางวิชาการ
! การจัดกิจกรรมท่ีกำหนดให้ศึกษาค้นคว้า ด้วย
ตนเอง ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น 
การอบรม สัมมนา ต่างๆ
! การวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ใน
วิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การทำงานเดี่ยวและเป็นทีม
! การประยุกต์ใช้การวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา การทำ
โครงงาน การเรียนภาคปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการ
ศึกษา  มีระบบ กระบวนการตรวจสอบการดำเนิน
งาน

5) U: Unity (รักองค์กร)  
รักองค์กร แสดงเจตคติและความรู้สึกท่ีดีต่อ
องค์กร ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ช่วย
เหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์

! สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัด
กิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ 
เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่ม การทำงานเป็นทีม การ
อบรม สัมมนา
! การจัดกิจกรรมและการทำงานกลุ่ม กิจกรรมปฏิ
สังสรรค์ พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้
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อ่ืนและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
! การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การให้ความรัก ความเมตตาและเอาใจ
ใส่โดยอาจารย์ผู้สอน และโดยระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา
! การปฏิสังสรรค์ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคลากรจากภายในและหน่วยงานอื่น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

     1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 
     1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  ที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  และสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย ์
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะ
เป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพ
สิทธิ และให้เกียรติคนอื่น    มี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้
อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการ
ดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
     1.4 มีความกล้าหาญและ
แสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้
ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วย
ความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม 
การทำงานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อ
ต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน 
หรือการลอกเลียนผลงาน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาท
สมมติ กรณีตัวอย่างโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

2.กำหนดให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม หรือ
จัดทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เพ่ือสร้างจิตสำนึกสาธารณะ โดยถือ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

3. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม เพื่อส่ง
เสริมการเป็นสมาชิกท่ีดี และมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

4.สร้างโอกาสให้นิสิตได้พบกับบุคคล
หรือเหตุการณ์ที่เป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม

5.การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
6.ประกาศเกียรติคุณนิสิตที่ทำ
ประโยชน์ต่อสังคม 

7.ปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้ที่มีวินัยใน
ตนเองและมีระเบียบ ท้ังด้านการเรียน
และการดำรงชีวิต   

8. ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 
การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่า
นิยม การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1. สังเกตพฤติกรรม การเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ประเมิน
จากพฤติกรรมการเข้าเรียน 
การตรงต่อเวลาของนิสิตในการ
เข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบ
หมาย การรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย

3.  สังเกต
พฤติกรรมการแสดงอาการรับรู้
หรือตอบสนองในการเรียน 
การจดบันทึก การโต้ตอบข้อซัก
ถาม โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง

4. เปิด
โอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผล

2.  ด้านความรู้
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2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษา

ท่ัวไป
     2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎ ีเนื้อหาสาระด้าน
วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
ครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารการ
ศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อ
การสื่อสารสำหรับครู ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน(TPACK)  การสอนแบบ 
STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ 
     2.3 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎ ีเนื้อหาวิชาที่สอน 
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์

1. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพื่อให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

3. เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงมา
บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน

4. ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

5. ให้นิสิตจัดทำโครงงาน การฝึกงาน 
การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงาน องค์กร ท่ีเป็นเครือข่าย 
6. ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ การ
บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบการ
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม 
(Constructivism) การเรียนรู้แบบผสม
ผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน การ
เรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Team-based Learning Workplace-
based Learning MOOC (Massive 
Open Online Course)

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติ งานของ
นิสิตโดยใช้         การประเมิน
ตามสภาพจริงในด้านต่างๆ คือ

1) การทดสอบย่อย
2) การทดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาค
เรียน

3) การรายงาน/แผน
งาน/โครงการ

4) การนำเสนอผลงาน
5) โครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึกปฏิบัติ การ
ปฎิบัติการสอน 
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การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสาร
แนบท้าย
     2.4 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วม
กันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
     2.5 มีความรู้และความ
สามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อ
เท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ 
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมือง
ต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญ
และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้าม
แพลทฟอร์ม(Platform) และโลก
อนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหา
และพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎ ีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

3.2 เป็นผู้นำทางปัญญา 
สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้นิสิต
ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด 
จากสภาพ ปัญหา หรือสถานการณ์จริง
ต่างๆ  ท้ังในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น 
การสะท้อนคิด การบันทึกการเรียนรู้ การ
อภิปรายกลุ่ม การทำกรณีศึกษา การ 
โต้วาที การจัดทำโครงการ การทดลองใน
ห้องปฎิบัติการ ฯลฯ

2.  จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้
จากปัญหาและประสบการณ์จริง เพ่ือการ
เสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข

3. ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
อาทิ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ การ
เรียนรู้จากกรณีศึกษา การเรียนรู้โดย
บูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ศึกษา การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้การ
สืบสอบ การการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรสร้างนิยม (Constructivism) การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการ

1. การประเมินผลท่ีสะท้อนการ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้   การ
ประเมินตามสภาพจริง จากการ
เขียนรายงาน      การนำเสนอ
ผลงาน         การบันทึกการ
เรียนรู้ และ  การทดสอบ 
2. การสังเกตนิสิต ด้านความ
สามารถในการตัดสินใจ    การ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
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เข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้นำและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถาน
ศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์  

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้จากการทำวิจัยและสร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือ
ร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม

3.4 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่า
และความสำคัญของศาสตร์พระ
ราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน 
พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและ
พัฒนาชุมชน  

เทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียน
รู้เชิงผลิตภาพ การเรียนรู้ด้วยการนำ
ตนเอง การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
Team-based Learning Workplace-
based Learning MOOC (Massive 
Open Online Course)

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์

ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 

4.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงาน
เป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มี
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ร่วม
งาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง
แวดล้อม

4.3 มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้
ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง 
กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน
ท่ีเน้นการทำงานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญและ
พัฒนาตนเองในด้านความมี
มนุษยสัมพันธ์อันดีและความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ
การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กร ฯลฯ  ในรายวิชาต่างๆ
บูรณาการแนวคิดเก่ียวกับการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลใน
สังคมและความรับผิดชอบเข้ากับเนื้อหา
ในทุกรายวิชาที่สอน

1. ประเมินพฤติกรรมของ
นิสิตที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิด
ชอบในการทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น 
การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือน โดยใช้การประเมินตาม
สภาพจริง

2. เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในการประเมิน
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มอบหมายงานทั้งเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่มให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎ ี
หลักการท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ โดย
นำเสนอเป็นรายงาน ในรูปแบบการนำ
อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน
ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 
การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
จริงในสถานศึกษา การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
      การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้าง
นิยม (Constructivism) 
      การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณ
าการเทคโนโลยีดิจิทัล 
       การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
      การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน 
        การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Team-
based Learning  Workplace-based 
Learning  MOOC (Massive Open 
Online Course)

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์

ข้อมูลสถิต ิการสังเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง

5.2 ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
สามารถเลือกใช้การสื่อสารทาง
วาจา การเขียน หรือการนำเสนอ
ด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูป
แบบที่หลากหลายและเหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความตระหนักถึงคุณค่า 
ในเร่ืองของหลักการพูด การเขียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์
และเทคนิคทางสถิติ  ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงข้อมูล เลือกรับ 
เลือกใช้ วิเคราะห์และประเมินคุณค่า 
ตลอดจนสังเคราะห์เพื่อการนำไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การนำ
เสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี

1. ประเมินทักษะของนิสิต 
ในด้านการสื่อสาร    การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ เทคนิคเชิงตัวเลขและ
สถิติ ที่เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง เช่น การสังเกต
พฤติกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของ
นิสิต การประเมินการนำเสนอ
ผลงานของนิสิตโดยใช้ Power 
Point การประเมินทักษะการ
ศึกษาค้นคว้าของนิสิต การ
ประเมินทักษะการสนทนาทาง
วิชาการของนิสิต การประเมิน
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นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับ
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทำงาน การประชุม การจัดการ
และสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ 
รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจ
สอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียน
ผลงาน

สารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
และเทคนิคทางสถิต ิรวมท้ังส่งเสริม
ให้เกิดทักษะการสื่อสารทั้งการรับฟัง 
การพูด และการเขียน ระหว่างผู้
เรียน ผู้สอน สังคมและชุมชน

3. ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติ
งานจริงในสถานศึกษา 
การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทัล 
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์
เป็นพ้ืนฐาน 
Team-based Learning
Workplace-based Learning
MOOC (Massive Open Online 
Course)

การเขียนทางวิชาการของนิสิต
2. เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วน

ร่วมในการประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และเทคนิค
ทางสถิติ

6.  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

6.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความ
เชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา 
การออกแบบเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียน
และพื้นที่ 

6.2 มีความสามารถในการนำ
ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

1. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดทำ
แผนการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การผลิตส่ือ และการใช้สื่อ  การ
วัดประเมินผล  การปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค (Micro Teaching)  การวิจัยใน
ช้ันเรียน 

2. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงในด้านการปฏิบัติงาน
ครูในสถานศึกษา  การปฏิบัติการสอน
ระหว่างเรียนและในสถานศึกษา 

3. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การสอน ผ่านการสังเกตการสอน การ
สัมภาษณ์

4. จัดให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากเพ่ือนในสถาบันและต่างสถาบัน 

1. ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่
เลี้ยง ครูประจำชั้น เพื่อน 
อาจารย์นิเทศก์ ประเมินนิสิต ที่
เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
ในเร่ืองความ สามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ความเป็นครู

2. ประเมินผลงานนิสิต จาก 
บันทึกการสอนประจำวัน บันทึก
การนิเทศ บันทึกการสังเกตการ
สอนครูพ่ีเลี้ยงและเพื่อน 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการทำงานวิจัยในชั้น
เรียน การทำแฟ้มสะสมงาน สรุป
ผลการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์ รายงานผลการ
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ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหา
สาระ การบริหารจัดการ และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่ง
เสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ ความ
ถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้
เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่
มีข้อจำกัดทางกาย

6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการทำงานใน
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึก
การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น 
โดยบูรณาการการทำงานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดย
ยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด

6.4 สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลย ีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ังในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความ
สามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่
รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ

5. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ 
เช่น ครูผู้สอน ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย ครู
พ่ีเลี้ยง ครูต้นแบบ  ครูแกนนำ หรือครู
แห่งชาติ

6.  จัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น กรณีตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกตการณ์สอนแบบต่างๆ การ
สัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้มี
ประสบการณ์

7.  ใช้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
อาทิการเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติ
งานจริงในสถานศึกษา การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
สรรสร้างนิยม (Constructivism) การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

8. การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน 

(1) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉาก
ทัศน์เป็นพื้นฐาน 

(2) การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน

(3) การเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน

(4) การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

(5) การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ

(6) การเรียนรู้ด้วย
การนำตนเอง 

(7) การเรียนรู้โดยวิธี
โสเครติส

(8) Team-based 
Learning

(9) Workplace-based 

จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา

3. สังเกตการสอนในชั้น
เรียนและประเมินแบบบันทึก
หลังการสอน โดยครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา และเพื่อนนิสิต 

4. ประเมินงานวิจัยในชั้น
เรียนโดยครูพี่เลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์

5. ประเมินการจัดโครงการ
ทางวิชาการของนิสิต
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล

6.5 มีทักษะศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนำทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 

Learning

(10) MOOC (Massive 
Open Online Course)

(11) การเรียนรู้แบบก
ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนรู้
โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉาก
ทัศน์เป็นพื้นฐาน การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ การเรียนรู้
ด้วยการนำตนเอง การเรียนรู้
โดยวิธีโสเครติส Workplace-
based Learning
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2. มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

3. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อ
เวลา สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมกับสังคม

4. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
6. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ด้านความรู้ 1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป
2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดและทฤษฎีในวิชาชีพครูหรือศาสตร์ที่เรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความ
รู้ในการประยุกต์ใช้

3. มีความรอบรู้ในหลักการ ทฤษฎ ีเนื้อหาวิชาท่ีสอน (วิชาเอก) สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

4. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน

5. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 

ด้านทักษะทางปัญญา 1. เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์

2. คิดริเร่ิมและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม

4. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำ
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
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ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม

2. ทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

2. ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการ
ส่ือสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม

3. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน

ด้านวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา ตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อใน
การจัดการเรียนรู้

2. มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกช่วยเหลือ แก้ไขและส่ง
เสริมพัฒนาผู้เรียน

3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติ

4. สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้

5. มีทักษะศตวรรษที่ 21 และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นำทักษะในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)  
   � ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชาบังคับ

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร � � � � � � � � � � �
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 � � � � � � � � � � �
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 � � � � � � � � � � �
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 � � � � � � � � � � �
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 � � � � � � � � � � �
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล � � � � � � � � � � � �
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ � � � � � � � � � � � �
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ � � � � � � � � � � � � �
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ � � � � � � � � � � � � �
วิชาบังคับเลือก

มศว 131 ลีลาศ � � � � � � � � � � �
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล � � � � � � � � � �
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ � � � � � � � � �
มศว 134 โยคะ � � � � � � � � �
มศว 135 ว่ายน้ำ � � � � � � � � � �
มศว 136 แบดมินตัน � � � � � � � � � �
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   � ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

มศว 137 เทนนิส � � � � � � � � � �
มศว 138 กอล์ฟ � � � � � � � � � �
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก � � � � � � � � � �
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม � � � � � � � � � � � �
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน � � � � � � � � � � � �
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล � � � � � � � � � � � �
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี � � � � � � � � � � � �
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม � � � � � � � � � � � � �
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ � � � � � � � � � � � �
มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต � � � � � � � � � � � �
มศว 248 พลังงานทางเลือก � � � � � � � � � � � �
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ � � � � � � � � � � � � �
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต � � � � � � � � � � � � �
มศว 253 สุนทรียสนทนา � � � � � � � � � � � �
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ � � � � � � � � � � �
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต � � � � � � � � � � �
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต � � � � � � � � � � �
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา � � � � � � � � � � �
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ � � � � � � � � � �



110

   � ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
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ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม � � � � � � � � � � �
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ � � � � � � � � � � �
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม � � � � � � � � � � �
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ � � � � � � � � � � � �
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง � � � � � � � � � � � �
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ � � � � � � � � � � � � �
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย � � � � � � � � � � � �
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล � � � � � � � � � � � �
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ � � � � � � � � � � �
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด � � � � � � � � � � � �
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม � � � � � � � � � � � � �
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม � � � � � � � � � � � �
มศว 355 พุทธธรรม � � � � � � � � � � � �
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต � � � � � � � � � � � �
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม � � � � � � � � � � �
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม � � � � � � � � � � � �
มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน � � � � � � � � � � � �
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น � � � � � � � � � � � �
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน � � � � � � � � � � � � �
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม � � � � � � � � � � � �
หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพครู

ศษ 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู � � � �
ศษ 111 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู � � � � � � � � �
ศษ 112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน � � � � � � � �
ศษ 141  จิตวิทยาสำหรับครู  � � � � �� �
ศษ 161 การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา � � � � � � � �
ศษ 191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู � � � � � � � �
ศษ 201 ภาษาไทยสำหรับครู � � � � � �
ศษ 231  การพัฒนาหลักสูตร � � � � � � � �
ศษ 232  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ � � � � � � � � � � ��
ศษ 251 การวัดและประเมินทางการศึกษาและการเรียนรู้ � � � � � � �
ศษ 291  การปฎิบัติการสอน 1 � � � � � � � � � � � � �� �
ศษ 331 การจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ � � � � � � � � � � � ��
ศษ 371 การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ � � � � � � � � �
ศษ 381 ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ � � � � � � � � �
ศษ 391  การปฎิบัติการสอน 2 � � � � � � � � � � � � �� ��
ศษ 491  การปฎิบัติการสอน 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ��
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

กลุ่มวิชาเอก

วิชาแกนวิชาเอกดนตรีศึกษา

ดยศ 101 ทักษะดนตรี 1 � � � � � � � �
ดยศ 102 ทักษะดนตรี 2 � � � � � � � �
ดยศ 201 ทักษะดนตรี 3 � � � � � � � �
ดยศ 202 ทักษะดนตรี 4 � � � � � � � �
ดยศ 203 ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 1 � � � � � � � � �
ดยศ 301 ทักษะดนตรี 5 � � � � � � � �
ดยศ 302 ทักษะดนตรี 6 � � � � � � � �
ดยศ 303 หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ดนตรีในสถานศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
ดยศ 401 ดุริยนิพนธ์ � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย

ดตศ 111 ทฤษฎีดนตรี � � � � � � � �
ดตศ 112 การขับร้องเพลงพื้นบ้าน � � � � � � � � �
ดตศ 211 การบันทึกโน้ตเพลงไทย � � � � � � � � �
ดตศ 212 ประวัติศาสตร์ดนตรี � � � � � � � � �
ดยศ 213 เทคโนโลยีดนตรี � � � � � � � � � �
ดยศ 214 ทักษะการบรรเลงฆ้องวง � � � � � � � �
ดยศ 215 ทักษะดนตรีเอเชีย 1 � � � � � � � �
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

ดยศ 311 ทักษะการรวมวงดนตรี 1 � � � � � � � � � � �
ดยศ 312 ดนตรีเอเชียศึกษา � � � � � � � � �
ดยศ 313 การปรับวงดนตรีไทย � � � � � � � � � � �
ดยศ 314 การจัดการและซ่อมสร้างดนตรีไทย � � � � � � � �
ดยศ 315 สัมมนาการวิจัยทางดนตรีศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � �
ดยศ 411 ดนตรีประกอบการแสดงของไทย � � � � � � � � � � �
กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล

ดยศ 121 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 � � � � � � � �
ดยศ 122 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 � � � � � � � �
ดยศ 123 การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ � � � � � � � �
ดยศ 221 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 � � � � � � � �
ดยศ 222 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 � � � � � � � �
ดยศ 223 การรวมวงดนตรี 1 � � � � � � � � � � �
ดยศ 224 การรวมวงดนตรี 2 � � � � � � � � � � �
ดยศ 225 การขับร้องประสานเสียง 1 � � � � � � � �
ดยศ 226 การขับร้องประสานเสียง 2 � � � � � � � �
ดยศ 227 ประวัติดนตรีตะวันตก 1 � � � � � � � � �
ดยศ 228 ประวัติดนตรีตะวันตก 2 � � � � � � � � �
วิชาเสริมสมรรถนะวิชาเอก
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย

ดยศ 131 ขลุ่ยเรคอเดอร์ � � � � � � � �
ดยศ 231 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 � � � � � � � �
ดยศ 232 ทักษะดนตรีเอเชีย 2 � � � � � � � �
ดยศ 331 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย � � � � � � � � �
ดยศ 332 ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 2 � � � � � � � � �
ดยศ 333 การแปรทำนองดนตรีไทย � � � � � � � �
ดยศ 334 การขับร้องประสานเสียง � � � � � � � �
ดยศ 335 นวัตกรรมและการวิจัยทางการสอนดนตรี � � � � � � � � � � � � � � � � � �
ดยศ 431 การสอนขับร้องเพลงไทย � � � � � � � � � � � � �
ดยศ 432 การสอนดนตรีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
ดยศ 433 การประพันธ์เพลงไทย � � � � � � � �
ดยศ 434 คีย์บอร์ด � � � � � � � � � �
ดยศ 435 ทักษะปี่พาทย์มอญ � � � � � � � �
ดยศ 436 ดนตรีพื้นบ้านไทย � � � � � � � � �
ดยศ 437 ดนตรีประกอบพิธีกรรม � � � � � � � � � �
กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล

ดรค 209 เครื่องดนตรีในฐานะทักษะดนตรีรอง 1 � � � � � � � �
ดรค 212 เครื่องดนตรีในฐานะทักษะดนตรีรอง 2 � � � � � � � �
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

ดรค 213 คีตปฏิภาณเบื้องต้น � � � � � � � �
ดรค 231 เทคโนโลยีดนตรี � � � � � � � � � �
ดรค 232 การบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง � � � � � � � �
ดรค 233 ประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส � � � � � � � �
ดรค 301 ทฤษฎีการสอดทำนอง � � � � � � � �
ดรค 302 โครงสร้างและการวิเคราะห์ดนตรี � � � � � � � �
ดรค 305 การบรรเลงรวมวงดนตรี 3 � � � � � � � � � � �
ดรค 306 การบรรเลงรวมวงดนตรี 4 � � � � � � � � � � �
ดรค 307 การเรียบเรียงเสียงสำหรับวงดนตรี � � � � � � � �
ดรค 312 ดนตรีคริสตจักร � � � � � � � � �
ดรค 313 การดูแลรักษาเครื่องดนตรี � � � � � � � �
ดรค 322 การเรียบเรียงเสียงดนตรี � � � � � � � �
ดรค 331 ธุรกิจดนตรี � � � � � � � � �
ดรค 333 การบันทึกเสียงบนเวที � � � � � � � �
ดรค 335 ทฤษฎีการประสานเสียงดนตรีแจ๊ส � � � � � � � �
ดรค 411 การตีความและการอำนวยเพลง � � � � � � � �
ดรค 412 การบรรเลงดนตรีประกอบ � � � � � � � �
ดรค 421 สวนศาสตร์ดนตรี � � � � � � � �
ดรค 423 ดนตรีโลก � � � � � � � � �
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   � ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง

มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

ดรค 431 การเรียบเรียงเสียงดนตรีแจ๊ส � � � � � � � �
ดรค 442 ดนตรีบำบัดเบื้องต้น � � � � � � � � � � �
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
1. กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะกำลังศึกษากำหนดให้มีการทวนสอบผลการเรียนของ

นิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะ
กรรมการประเมินผลข้อสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลำดับตั้งแต่อาจารย์ผู้สอน ระดับ
ภาควิชา ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากสำเร็จการศึกษา มีการติดตามผลการประเมิน
ของผู้เรียนด้านการมีงานทำการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สำรวจความเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตต่อความพร้อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติ
งานของอาจารย์ทั้งโดยคณะศึกษาศาสตร์และโดยนิสิต เพ่ือนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้
เรียนให้ดีขึ้น
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาค

ผนวก ก)

3.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.2 ผ่านการประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์



1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศและ/หรือการแนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้มีความรู้ความ

เข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนอัตลักษณ์ของสาขาวิชาและให้เข้าใจถึงหลักสูตร
และบทบาทของรายวิชาต่างๆที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอนตลอดจนแนะนำบทบาท หน้าที่ 
ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย

1.1 กำหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒและโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิต ด้านการจัดการเรียน 
การสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การนิเทศและการวิจัย การทำ มคอ.3-7

1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเก่ียวกับจุดมุ่งหมาย
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาและการพัฒนานิสิตเพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้คำแนะนำนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาด้านวิจัย จัดเงินทุนสำหรับนัก
วิจัยหน้าใหม่และเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2.    การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน
2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน การใช้สื่อการ

เรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
ภายนอกสถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางด้านวิจัย โดย

การสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆที่เป็นระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2  จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตำรา บทความ และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอื่นๆ 
2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศสนับสนุนการเข้า

ร่วมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
2.2.4  จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษาในรูปแบบ

ต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
2.2.5  จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ
2.2.6  สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศการทำสัญญาความร่วมมือ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ



1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

2. บัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีระบบการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑิตที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) 
ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ และทำการสำรวจภาวะ
การมีงานทำของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-
ดนตรีไทย และ การศึกษาบัณฑิต สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากลเพื่อนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

3.    นิสิต
การรับนิสิต

- การรับนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีการกำหนดกลไกการรับนิสิตใหม่ เพ่ือกำหนดคุณสมบัติผู้

เข้าศึกษา ให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยมีระบบดังนี้

ขั้นตอน
ที่

การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 ฝ่ายรับนิสิตใหม่ ทำบันทึกถึงสาขาวิชาฯ การเปิดรับนิสิตใหม่ 
(สอบตรง / สอบ admission)

ฝ่ายรับนิสิตใหม่

2 สาขาวิชาฯ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมและ
พิจารณา การเปิดรับนิสิตใหม่ (หลักสูตร จำนวน) ระเบียบการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือก ออกข้อสอบคัดเลือก 
แล้วส่งข้อมูลกลับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำส่งที่กลับฝ่ายรับ
นิสิตใหม่

คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

3 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก (การสอบตรง : สอบทฤษฎีวิชาเอก 
/ วัดแววความเป็นครู / สัมภาษณ์ / ปฏิบัต ิ/ Portfolio) (การ
สอบ Admission : ย่ืนคะแนน O-net A-net / สัมภาษณ์ / 
ปฏิบัต)ิ

ฝ่ายรับนิสิตใหม่

4 ฝ่ายรับนิสิตใหม่ส่งผลการพิจารณา หัวหน้าสาขาวิชาฯ พิจารณา
ผลการสอบแล้วส่งผลการพิจารณาไปยังฝ่ายรับนิสิตใหม่ เพื่อ
ประกาศผลสอบ

หัวหน้าสาขาวิชาฯ

5 ประกาศผลสอบ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก รายงานตัว ฝ่ายรับนิสิตใหม่

6 คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณา
กระบวนการรับนิสิตใหม่เพื่อนำผลการดำเนินการไปปรับปรุงใน
ครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริหารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์



- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีระบบการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในก่อนเข้าศึกษา 

นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมในด้านอัตลักษณ์ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย ดังมีระบบต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ การดำเนินการ ช่วงเวลาการดำเนินการ

1 สาขาวิชาฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมกำหนดจัด
กิจกรรมปรับพื้นฐานด้านดนตรีนิสิตใหม่ เพื่อจัดเตรียมความพร้อม
นิสิตก่อนเข้าเรียน

ก่อนเปิดภาคเรียน

2 ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานด้านดนตรีนิสิตใหม่ โครงการ
พัฒนาทักษะดนตรีไทยภาคฤดูร้อน

ก่อนเปิดภาคเรียน

3 ติดตามผลการปรับพ้ืนฐานด้านดนตรีนิสิตใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียน

4 นำผลการประเมินมาปรับปรุงสำหรับกิจกรรมคร้ังต่อไป เข้าสู่การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ภาคเรียนที่ 1 



การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิตการควบคุมให้คำ

ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะปฏิบัติการจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต ดูแลนิสิตที่รับ
เข้าในปีการศึกษานั้นจนสำเร็จการศึกษา ให้คำปรึกษาท้ังเร่ืองการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร และปัญหาของนิสิตใน
ด้านอื่น เช่น ปัญหาสุขภาพร่างกาย จิตใจ ฯลฯ ทั้งนี้สาขาวิชาได้กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน ต่อจำนวนนิสิต 1 
ช้ันป ี(แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มวิชาเอกดนตรีไทยจำนวน 1 กลุ่ม นิสิตประมาณ 30 คน มอบหมายให้อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษาเป็นผู้ดูแล และกลุ่มวิชาเอกดนตรีสากลจำนวน 1 กลุ่ม นิสิตประมาณ 20 คน มอบ
หมายให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลเป็นผู้ดูแล) และกำหนดช่วงระยะเวลาเพ่ือให้นิสิตได้เข้าพบและ
ปรึกษาดังตารางข้างล่าง และอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและเวลาเข้าพบแก่
นิสิตในวันปฐมนิเทศ

ขั้นตอน
ที่

การดำเนินการ ช่วงเวลาการดำเนิน
การ

ผู้รับผิดชอบ

1 ฝ่ายกิจการนิสิต กำหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในด้านการควบคุมดูแลนิสิต

ก่อนเปิดภาคเรียน กองกิจการนิสิต

2 กำหนดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ช่วงเวลาการ
พบนิสิต

ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

3 ระบบการดูแลให้คำปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2 อาจารย์ที่ปรึกษา

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทาง

วิชาการและพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษาในการจัดกิจกรรม
โครงการให้แก่นิสิตวิชาเอกดนตรีไทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลในการจัดกิจกรรมโครงการให้แก่นิสิตวิชาเอก
ดนตรีสากล เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีทักษะ ความรู้ ท่ีสอดคล้องกับศตวรรศที่ 21 

สำหรับระบบและการกลไกใน"เร่ืองกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีระบบและกลไกดังนี้

ขั้นตอน
ที่

การดำเนินการ ช่วงเวลา
การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 กำหนดนโยบายและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบโครงการ

ก่อนการขอเสนอ
งบประมาณ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล



ขั้นตอน
ที่

การดำเนินการ ช่วงเวลา
การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2 นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ก่อนการขอเสนอ
งบประมาณ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

3 ดำเนินกิจกรรมการท่ีได้วางแผน ระหว่างปีการ
ศึกษา

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

4 สรุปผลและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

5 รายงานผลการดำเนินต่อคณะกรรมการบริการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

4. อาจารย์

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชาฯ มีระบบการรับสมัครอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย 

ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร: 
สาขาวิชามีการดำเนินการตามระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ขั้นตอนที่ การดำเนินการ

1 สาขาวิชาพิจารณารายชื่อ พร้อมคุณวุฒิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
เพื่อนำเสนอต่อคณะฯ

2 ฝ่ายวิชาการของคณะฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในประเด็นรายละเอียดดังกล่าว หากไม่ถูกต้อง คณะฯ 
จะส่งข้อมูลดังกล่าวกลับมายังสาขาวิชาเพื่อทบทวน และแก้ไขข้อมูล จากนั้นจึงส่งกลับไปยังคณะฯ เพ่ือนำ
เสนอข้อมูลไปยังคณะกรรมการวิชาการ / สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ และจึงส่งข้อมูลต่อ
ไปยัง สกอ. เพ่ือรับทราบ



ขั้นตอนที่ การดำเนินการ

3 สาขาวิชามีการประเมินกระบวนการของระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยประชุมคณาจารย์เพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการการแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร

- ระบบการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาฯ มีการบริหาร กำหนดบทบาท และมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับอาจารย์ในสาขาวิ

ชาฯ ดังนี้
1. ด้านการบริหารอาจารย์ คณะฯ มีการจัดทำกรอบอัตรากำลัง แสดงระยะเวลาของจำนวนอาจารย์ที่จะ

เกษียณในแต่ละป ีเพื่อกำหนดอัตราทดแทน รวมท้ังวิเคราะห์จากสัดส่วนระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  
2. การดำเนินการของสาขาวิชามีการกำหนดให้อาจารย์ทุกท่านจัดทำแผนเพื่อพัฒนาตนเอง และส่งไปยัง

คณะฯ  ทั้งนี้มีการติดตามจากคณะฯ โดยให้อาจารย์รายงานความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นรายบุคคล
3. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดกรอบภาระงานของอาจารย์ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตหนังสือ 

ตำรา หรืองานวิจัย  การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏภาระงานใน TOR ซึ่งทำไว้กับ
คณบดี  ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร
มีการกำหนดกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ระบบการรับและการแต่ง

ต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร การบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร และการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร รวม
ถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทุกคนในสาขาวิชาฯ เช่น การเข้าร่วมอบรม การทำวิจัย และการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ ตามระบบและกลไก ดังนี้
1.ด้านการศึกษาต่อ  

1.1 สาขาวิชามีการสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อของอาจารย์ในสาขาวิชา
1.2 สาขาวิชามอบให้อาจารย์จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อกำหนดระยะเวลาในการศึกษาต่อ
1.3 ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อยื่นเร่ืองเสนอต่ออธิการบดี ผ่านคณบดี และคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
1.4 มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ

2. ด้านการประชุม อบรม สัมมนา 
2.1 คณะตั้งงบประมาณในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษาละ 10,000 บาทต่อคน
2.2 อาจารย์ท่ีประสงค์เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ทำบันทึกข้อความเพ่ือขออนุญาตไปราชการ
2.3 อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน หรือพัฒนาความรู้ในศาสตร์
2.4 ภายหลังจากการอบรม อาจารย์รายงานการไปประชุม อบรม สัมมนา ต่อประธานหลักสูตร คณบดี ใน

ประเด็นหัวเรื่องการประชุม วัตถุประสงค์ การนำไปใช้ 
3. ด้านการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ 

3.1 สาขาวิชามีการมอบหมายให้อาจารย์จัดทำแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล
3.2 อาจารย์จัดทำแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ โดยกำหนดประเภทของผลงานทางวิชาการ และระยะ

เวลาที่คาดว่าจะสำเร็จ ผ่านความเห็นจากประธานหลักสูตรและจัดส่งไปยังคณะ  
3.3 อาจารย์ดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลที่จัดส่งไว้กับคณะฯ



3.4 คณะฯ ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์เป็นระยะ โดยอาจารย์ต้องรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตำแหน่งทางวิชาการ
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาฯ มีการกำหนดสาระวิชาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับระเบียบ

และกฎเกณฑ์ทางด้านวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด ดังมีระบบและกลไกดังนี้

ขั้นตอน ระบบ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 

2 ประชุมพิจารณาออกแบบหลักสูตร สาระวิชาในหลักสูตร

3 จัดทำหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับร่าง

4 วิพากษ์หลักสูตร (ศิษย์เก่า , ศิษย์ปัจจุบัน , ผู้ใช้บัณฑิต ,ผู้ทรงคุณวุฒิ )

5 กรรมการกลั่นกรอง

6 นำเสนอระดับมหาวิทยาลัย กรรมการป.ตรี , นำเสนอในระดับมหาวิทยาลัย (สภาวิชาการ , 
สภามหาลัย)

7 นำส่ง สกอ. (กศ.บ. ส่งครุสภา)

8 อนุมัติจากสกอ. 

9 บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. เปิดรายวิชาให้เป็นไปตามแผน

10 ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา มคอ.7 

11 จัดทำข้อเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

12 คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
สาขาวิชาฯ มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาของนิสิตและ

อาจารย์ หลังการเรียนการสอน เพ่ือนำข้อมูลมาทบทวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต สังคม เพ่ือการสรุปประเด็นนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป





การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การกําหนดผู้สอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้ประสานให้ สาขาวิชา

ดุริยางคศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ร่วมกันทำการพิจารณากำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาเอก 
และประสานคณะศึกษาศาสตร์ทำการพิจารณากำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาชีพครู โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ 
คุณวุฒิ และวัยวุฒิ ที่มีความเหมาะสมทั้งที่เป็นบุคลากรภายในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชา
ดุริยางคศาสตร์สากล บุคลากรต่างสาขาวิชา และบุคคลภายนอก และนำส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาและดำเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ระบบ
ระยะเวลา

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน (ผู้ประสานงาน
จัดการเรียนการสอน)

ก่อนเปิดปีการศึกษา

2. กำหนดแนวทางในการจัดตารางสอน ก่อนเปิดปีการศึกษา
3. ประชุมกำหนดอาจารย์ผู้สอนที่สอดคล้องกับนโยบาย
คุณภาพในการพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอน และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ผู้สอน

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปี

4. ดำเนินการติดตาม กำกับ และประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้
สอน

ระหว่างภาคการศึกษา

5. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ระหว่างภาคการศึกษา
6. รวบรวมข้อมูลจากการกำกับ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพอาจารย์ผู้สอน จัดทำข้อเสนอปัญหาและแนวทาง
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน

ก่อนปิดภาคการศึกษา

7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบฯจัดทำรายงานผลการดำเนิน
งานและแผนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอนนำเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ

หลังปิดภาคการศึกษาไม่เกิน 60 วัน

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้

แจ้งต่อผู้สอนทุกท่านให้ดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ระบบ

ระยะเวลา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 

ก่อนเปิดปีการศึกษา

2. กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการด้านการจัดทำ
ประมวลการสอน มคอ.3 

ก่อนเปิดปีการศึกษา

3. ดำเนินการติดตาม กำกับ และตรวจสอบการทำจัด 
มคอ.3

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน

4. ดำเนินการติดตาม กำกับ และตรวจสอบการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามประมวลการสอนรายวิชา มคอ.3

ระหว่างภาคการศึกษา



- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มผู้เรียนให้มี
มาตรฐานเดียวกัน โดยมีการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีระบบ ดังนี้

ระบบ
ระยะเวลา

1. กำหนดนโยบายและแผนดำเนินการกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจ
อ่ืน 

ก่อนเปิดปีการศึกษา

2. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

ก่อนเปิดปีการศึกษา

3. ดำเนินการติดตาม กำกับ และตรวจสอบการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น 

ระหว่างเปิดภาคเรียน

4. สำรวจและประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

ก่อนปิดภาคการศึกษา 30 วัน

5. สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กับพันธกิจอื่น 

หลังปิดภาคการศึกษาไม่เกิน 30 วัน

6. รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ/ประเมินความพึงพอใจ
และผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น และจัดทำข้อเสนอปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับพันธกิจอื่น

หลังปิดภาคการศึกษาไม่เกิน 45 วัน

7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบฯจัดทำรายงานผลการดำเนิน
งานและแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับพันธกิจอื่นนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ

หลังปิดภาคการศึกษาไม่เกิน 60 วัน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกำหนดระบบ และกลไกการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ผู้สอน และหน่วยงานทำการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
การสนับสนุนโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์



การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาฯ มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดเกรดที่ชัดเจน และแจ้งให้นิสิตรับทราบทุก

รายวิชา โดยใช้เคร่ืองมือ ข้อสอบปรนัย อัตนัย และการสอบปากเปล่า และการวัดทักษะปฏิบัติดนตรี สำหรับการสอบ
ปลายภาค ดังมีระบบและกลไกการดำเนินงาน ต่อไปนี้

1. อาจารย์ประจำรายวิชาวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา และ Curriculum mapping เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ 
ตลอดจนวิธีการวัดผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท้ัง 6 ด้าน และจัดทำ มคอ.3 โดยกำหนดวิธีการประเมิน เช่น การ
สอบปฏิบัติ การสอบปากเปล่า การสอบข้อเขียน การทำรายงาน การทำโครงงาน

2. อาจารย์ประจำรายวิชาดำเนินการสอน และมีการประเมินผลระหว่างเรียน รวมทั้งแจ้งผลการประเมินให้
นักศึกษาทราบเป็นระยะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต และพัฒนาการเรียนของตนเอง

3.อาจารย์ประจำรายวิชาประเมินผลตามที่กำหนดใน มคอ.3 โดยจัดทำคะแนนตามแบบส่งผลการเรียนซึ่ง
แยกคะแนนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
สาขาวิชาฯ มีการประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตในรายวิชา ตามระบบและกลไก ดังนี้ 
1. คณาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิแต่ละประเด็นตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  ในประเด็นผลการ
ประเมินในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของนิสิต

2. รายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ตามแบบทวนสอบผลการเรียนรู้  
3. รายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ / 

คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
4. นำผลการพิจารณามาทบทวนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน/ปีการศึกษาถัดไป

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
สาขาวิชาฯ มีการประชุมเพื่อจัดทำ มคอ.5 ในทุกภาคการศึกษา และจัดทำ มคอ.7 ในทุกปีการศึกษา ซึ่งมี

ระบบและกลไกดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการการศึกษา มีระบบและกลไก ในการติดตามการจัดส่ง  มคอ. 5 และ มคอ. 7 

  2. หากอาจารย์ท่านใดยังไม่ส่ง มคอ. 3 มคอ.5 ตามกำหนดระเวลา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จะมีบันทึกข้อความเพื่อแจ้งเตือนมายังคณะฯ และสาขาวิชาตามลำดับ 



ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีการกำหนด ระบบและกลไก สำหรับดำเนินการร่วมกับ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา เพื่อทำการจัดสรรอุปกรณ์การเรียน ครุภัณฑ์ และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มหาวิทยาลัยได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบในกิจกรรรมที่สนับสนุนสิ่งเรียนรู้
ประกอบประด้วย แผนกอาคาร  สถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เหมาะ
สมเพียงพอ วิทยาบริการรับผิดชอบในการจัดหาเอกสารข้อมูล  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน
3. สาขาวิชามีการวางแผน จัดทรัพยากร  จัดอัตรากำลังสำหรับการให้บริการ  โดยวิเคราะห์จาก
ความต้องการของนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการ โดยผ่านความเห็น
ชอบของคณะกรรมการหลักสูตร   เพ่ือความเหมาะสมในการดำเนินงานของหลักสูตร

4. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อขออนุมัติจากคณะ/มหาวิทยาลัย
5. ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

                 5.1 ขออนุมัติการดำเนินการจากคณบดี
                 5.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

5.3ตรวจรับพัสดุ
5.4ทำหลักฐานการเบิกจ่าย

        6.   จัดระบบการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การดูแลรักษา มอบหมายให้อาจารย์ประจำสาขา
วิชาเป็นผู้ดูแล 

    7.   หากมีการชำรุด เสียหาย สาขาวิชาจัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งแก่คณะเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ดังนี้
ด้านอาคารสถานที่สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา ใช้พื้นที่ช้ัน 10 , 11 และ 13 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เป็นพ้ืนที่สำหรับจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีจำนวนท้ังสิ้น 7 ห้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง 1001 ใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติดนตรีนานาชาติ 
ห้อง 1002 ใช้เป็นใช้เป็นห้องเรียนบรรยายจำนวน 30 ท่ีนั่ง 

ห้องซ้อมย่อย กิจกรรมกลุ่มใหญ่ และสโมสรนิสิตสาขาวิชา
ห้อง 1003 ใช้เป็นห้องปี่พาทย์และเรียนทักษะ
ห้อง 1004 ใช้เป็นห้องเคร่ืองสายไทยและเรียนทักษะ
ห้อง 1005/1 ใช้เป็นห้องพักอาจารย์และสำนักงานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา
ห้อง 1005/2 ใช้เป็นห้องพักอาจารย์ และห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้อง 1006  ใช้เป็นห้องพักอาจารย์ ห้องประชุมสาขาวิชา 

และห้องสำหรับศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ห้อง 1007  ใช้เป็นห้องเรียนบรรยายจำนวน 30 ท่ีนั่ง



ห้อง 1101 ใช้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการบันทึกเสียง
ห้อง 1102 ใช้เป็นใช้เป็นห้องเรียนบรรยายจำนวน 30 ท่ีนั่ง 
ห้อง 1103 ใช้เป็นใช้เป็นห้องเรียนบรรยายจำนวน 30 ท่ีนั่ง
ห้อง 1104 ใช้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการ / ห้องแสดงดนตรี
ห้อง 1105 ใช้เป็นห้องพักอาจารย์และสำนักงานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ห้อง 1106  ใช้เป็นห้องซ้อมย่อย
ห้อง 1107  ใช้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการ
ห้อง 1307 ใช้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการ

ท้ังนี้ได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา อาทิ ตำราวิชาการ งานวิจัยของคณาจารย์ 
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขามานุษยดุริยางควิทยา ดนตรีศึกษา และงานนิพนธ์ระดับปริญญาตรี (รายวิชาดุริย
นิพนธ์) รวมถึงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือให้บัณฑิตได้ใช้สำหรับค้นคว้าหาความรู้

สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียนหลักสูตรดนตรี มีการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้นักศึกษาใช้งาน พร้อม
ติดต้ังโทรทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งจัดจุดบริการน้ำดื่ม และห้องสุขา 
ให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนิสิตและบุคลากรไว้ให้ โดยสามารถขอรับ
บริการได้ที่สำนักงานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา 

ในด้านบริการอินเตอร์เน็ทได้จัดให้บริการอินเตอร์เน็ทแบบไร้สายโดยครอบคลุมพื้นที่ ชั้น 10 ,11 และ 13 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน

รู้
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา ได้ดำเนินการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้สอน ต่อสิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

7.   ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน  (Key Performance Indicators)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที ่1
2562

ปีที ่2
2563

ปีที ่3
2564

ปีที ่4
2565

ปีที ่5
2566

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร

√ √ √ √ √

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี

√ √ √ √ √

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา

√ √ √ √ √

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

√ √ √ √ √



(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

√ √ √ √ √

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา

√ √ √ √ √

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

√ √ √ √ √

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำ
แนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

√ √ √ √ √

(9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

√ √ √ √ √

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

√ √ √ √ √

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

ปีที ่1
2562

ปีที ่2
2563

ปีที ่3
2564

ปีที ่4
2565

ปีที ่5
2566

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

√ √ √ √ √

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

√ √ √ √ √

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สำหรับ

การพัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ และดังนี้

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน



1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตท้ังในและนอก
ชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.2 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ

กลยุทธ์การสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1  กำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก

สถาบัน
2.2  ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ การประเมิน
ผลผลิต (Output)และประเมินผลที่ได ้(Outcome)

2.3  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.4  จัดทำการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 

Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1  จัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และผู้

เกี่ยวข้อง
4.2  จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น

ฐานในการปรับปรุง 
4.3  เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและ
กลยุทธ์การสอน



ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ รายงานการสำรวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร



ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559





































 ภาคผนวก ข  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/   ปรับปรุง หลักสูตร







ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
1. การวิพากษ์รายวิชาชีพครู (4 ป)ี ของที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษา
ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16 สถาบัน)

2. ผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2562) คณะศึกษา
ศาสตร์ 

3. ผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ป)ี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



1. การวิพากษ์รายวิชาชีพครู (4 ป)ี ของที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 
16 สถาบัน) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ท่ีปรึกษารัฐมณตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมณตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ
3. รองศาสตราจารย์เอกชัย  กี่สุขพันธ์
4. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม

2. ผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
2. รองศาสตราจารย์ ดร ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
3. รองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตน์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง
5. รองศาสตราจารย์กุลยา ตันติผลาชีวะ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
7. ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
8. นางกรรณิการ์ บารมี



รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม 16 สถาบัน)
ครั้งที่ 7/2561

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5
อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รายนามผู้เข้าประชุม
1. คณบดีคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ
2. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
   วิทยาเขตปัตตานี
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ 
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
9. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้แทนคณบดี)
12. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้แทนคณบดี)   
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้แทนคณบดี)
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ ์ศิริสวัสดิ์
     มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้แทนคณบดี)
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้แทนคณบดี)

16. รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านวิชาการและบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.ราตรี ศิริพันธุ์
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
     เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้แทนคณบดี)
17. ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
18. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
2. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
3. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธุ์
4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล นางสุปราณี นฤนาทนโรดม
   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล
   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด
    มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวร
ชัย
12. ผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายวัชรินทร์ แสงแก้ว
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
     มหาวิทยาลัยพะเยา
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

15. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร อั้งโสภา
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง
     มหาวิทยาลัยนเรศวร
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
18. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ
      สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
19. ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
20. ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา อาจารย์ ดร.นิตยา ค้อไผ่
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
21. ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์ ดร.สุพจน์ ดวงเนตร
     คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 



     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
22. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
23. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
24. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจารย์ ดร.อลิสรา ชมชื่น
     วิทยาเขตปัตตานี
25. อาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ฉัตรกฤษ ร่ืนจิตต์
26. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์สุดาเรศ ศิริสิทธ์ิธนภาค
27. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ ดร.สมพร ชาลีเครือ
28. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ ดร.ปานัฏศิริ จันทร์ศิริ
29. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์เขมณัฏฐ์ ทำสวน
30. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์จิราวรรณ สีเหลื่อม
31. อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ประภัสสร กองทอง
32. ผู้แทนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาววรรณิศา แก้วตาแสง
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
33. ผู้แทนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายชยานนท์ ไสเสริม
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



รายนามผู้ไม่เข้าประชุม
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.
2. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
3. ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณา    
2.1 การพิจารณาโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

(4 ป)ี 
คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ประธานที่ประ

ชุมฯ นำเสนอประเด็นการวิพากษ์หลักสูตร สรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 วัตถุประสงค์
ประเด็นที่ 2 หลักการและเหตุผลของหลักสูตรครูปริญญาตรี 4 ปี
ประเด็นที่ 3 โครงสร้างหลักสูตรครูปริญญาตรี 4 ป ี
ประเด็นที่ 4 Domain 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู (values and attributes)
ประเด็นที่ 5 Domain 2 ความรู้และศาสตร์การสอน (knowledge and pedagogy)
ประเด็นที่ 6 Domain 3 การปฏิบัติการวิชาชีพครู (professional practice) 
ประเด็นที่ 7 Domain 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (parents and community 
engagement)
ประเด็นที่ 8 เงื่อนไขวิชาเอก ตามร่าง มคอ.1
ประเด็นที่ 9 คำอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวกับร่างหลักสูตรครูปริญญาตรี 4 ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
1. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
2. Domain 1 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู (values and attributes) ประธานกลุ่มคือ คณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง) นำ
เสนอรายละเอียดของ Domain1 และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

2.1 เป้าหมายของการศึกษาชาติต้องการสร้างเด็กให้เป็น 1) learner person 2) ผู้สร้างนวัตกรรม 3) 
พลเมืองที่เข้มแข็งในการศึกษาทุกระดับ ดังนั้น ควรนำประเด็นนี้ไปใส่ในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาการศึกษาท่ัวไป 

2.2 การเติมรายละเอียดในเนื้อหาที่เน้นสมรรถนะหลัก และสมรรถนะรอง การใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม

2.3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองเข้มแข็ง เนื่องจากสำนักงาน กกต. ได้ขอความร่วมมือมายัง
กระทรวง ศึกษาธิการ ในการรณรงค์พลเมืองที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) สิทธิเสรีภาพ 2) ศักดิ์ศรีความเป็น



มนุษย ์3) ประชาธิปไตย 4) จิตอาสา 5) จิตสาธารณะ ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการนำเอาสาระเหล่านี้ไปสอดแทรกในหลักสูตร

2.4 มีข้อสังเกตคือ ประเทศฟินแลนด์ เน้นการสอนจิตวิญญาณความเป็นครู และศาสตร์ของการสอน
หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากลในปัจจุบัน จึงเป็นข้อน่าสังเกตว่าควรมีการยกตัวอย่างที่ใช้ในปัจจุบัน รวม
ท้ังครูต้องปรับเปล่ียนวิธีการสอน

3. Domain 2 ความรู้และศาสตร์การสอน (knowledge and pedagogy) ประธานกลุ่มคือ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ)์ นำเสนอรายละเอียดของ Domain 2 
ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย อักษรคิด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สม
เกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

3.1 ประเด็นเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา ถ้ารวมเป็นวิชา
เดียวกัน อาจสอนได้ไม่ครอบคลุม 

3.2 ประเด็นเกี่ยวกับ Global Trends, Digital Technology and Education สามารถบรรจุใน
วิชาการศึกษาทั่วไปได้ (อาจเป็น GE ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่) เพราะในปีนี้จะเน้นประเด็นในเร่ืองของ Digital Platform, 
Digital Pedagogy และในอนาคตจะมีการกระจายความรู้ผ่าน Platform 

3.3 ประเด็นการสร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะ ความเสมอภาคทางการ
ศึกษา ซึ่งค่อนข้างกว้าง ในขณะท่ียังมีข้อด้อยในเร่ืองของชนชาติต่างๆ และคนพิการ 

3.4 มีแนวโน้มว่าหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องพัฒนาวิชาเอกให้มากขึ้น ในพระราชกฤษฎีกาเน้น
โรงเรียนเป็นหลัก ไม่เน้นที่หลักสูตรแกนกลาง แนวโน้มให้ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับหลักสูตรสถาน
ศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตร Digital 

3.5 ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น จึงควรเติมเนื้อหาใน
ส่วนนี้รวมท้ังการวัดและประเมินผล

3.6 ควรมีวิชา Educational Research for Teachers เพ่ือให้ครูเข้าใจการสร้างงานวิจัย การะใช้
สถิติสำหรับงานวิจัยประเภทต่างๆ 

3.7 การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ควรใช้ควบคู่กัน 
4. Domain 3 การปฏิบัติการวิชาชีพครู (professional practice) ประธานกลุ่มคือ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ) แต่เนื่องจากติดประชุมท่ีคุรุสภา คณบดี
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก) จึงนำเสนอรายละเอียดของ Domain 3 
และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นของการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ควรปรับภาษาเป็น การปฏิบัติการสอน 

5. Domain 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน (parents and community engagement) 
ประธานกลุ่มคือ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์) นำเสนอ
รายละเอียดของ Domain 4 และมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

5.1 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ด้านที่ 1 กระบวนการระหว่างผู้ปกครองและชุมชน จะนำไปสู่ Learning 
Outcomes ท่ีดีขึ้น ในต่างประเทศจะเตรียมบัณฑิตไปเผชิญหน้ากับสังคม ด้านที่ 2 หลังจากบัณฑิตสำเร็จการศึกษา
แล้ว มีเป้าหมาย 3 ข้อคือ 1) การทำงานที่ชอบและทำงานเก่ง 2) เป็นคนด ี3) ปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมและชุมชนได้
อย่างดี แก่นของประเด็นนี้คือ นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนา และนิสิตนักศึกษาพัฒนานักเรียนได้ด้วย 

5.2 หลักคิดคือโรงเรียนต้องรับผิดชอบต่อชุมชน และชุมชนต้องรับผิดชอบต่อโรงเรียน อาจเปิด
รายวิชา School and Community Engagement  

  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอื่นๆ 



ประธานที่ประชุมฯ ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัย สถาบัน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับกลุ่ม 
16+ สมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.    
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ผลจากการตรวจสอบและวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม
ไม่เหมาะ
สม

ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

หมวดที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร
1 ช่ือหลักสูตร P

2 ช่ือปริญญา P

3 วิชาเอก P -วิชาเอกเดี่ยวทำไมถึงเปิดเฉพาะ 4 
วิชาเอกนี้
-ควรเรียงลำดับโดนเริ่มจากวิชาเอกที่
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วตาม
ด้วยกลุ่มวิชาเอกที่เป็นกลุ่มสนับสนุน
-การมีหลายคู่วิชาเอกเป็นทางเลือก 
แค่ควรละเอียดรอบคอบด้านการ
บริหารจัดการ
- ควรระบุเงื่อนไขการเข้าศึกษาวิชา
เอกที่ 2 ให้ชัดเจน

4 จำนวนหน่วยกิต P

5 รูปแบบของหลักสูตร P

6 สถานภาพของหลักสูตรและการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

P

7 ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน  

P

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
สำเร็จการศึกษา 

P - นักวิชาการศึกษา ยังไม่ชัดเจน
- ควรเติม นักพัฒนาชุมชนด้านการ
ศึกษา

9 ช่ือ ตำแหน่ง  และคุณวุฒิการ
ศึกษา 

P -รายชื่อของอาจารย์ควรเรียงลำดับ
ตามวิชาเอกในหน้า 1
-รายช่ืออาจารย์ในวิชาเอกคู่ ควร
ระบุวงเล็บเป็นเอกคู่เช่น วิชาเอกการ
ประถมศึกษา (เอกคู)่
-ตรวจสอบชื่อและตำแหน่งของ
อาจารย์ให้ถูกต้อง

10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  P

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนา P



ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม
ไม่เหมาะ
สม

ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางเศรษฐกิจ 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

P การอ้างอิงมาตรฐานวิชาชีพครูจาก 
11 มาตรฐาน เหลือ 4 ด้านยังไม่ถูก
ต้อง

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน

13 ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ีกับหลักสูตรอื่น
ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ
สถาบัน

P

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา P -ควรเขียนเป็นประโยคเชิงปรัชญา 
(เขียนยาวไป)
-เห็นความเชื่อพ้ืนฐาน ไม่เห็น
แนวทางสู่การปฏิบัติท่ีมีความเด่นชัด

1.2 ความสำคัญ  P -ควรจัดลำดับใหม่โดยเริ่มจากการมี
ความรู้ มีความเป็นครู และจริยธรรม
-ขอเสนอปรับความสำคัญ ข้อ 2 ดังนี้ 
“มีความรอบรู้ในทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด และเนื้อหา สาระของวิชาที่
สอน และสามารถประยุกต์และบูรณ
าการความรู้จากศาสตร์ที่หลากหลาย
สู่การจัการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ”
ข้อ 3 ขอเสนอดังนี้
“มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้เก่ียวกับศาสตร์ทางการศึกษา
และพัฒนาประสบการณ์ในวิชาชีพ
ครูให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมทั้งสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพ่ือพัฒาชุมขน
และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

1.3 วัตถุประสงค์  P

2 แผนพัฒนาปรับปรุง P คุณลักษณะทางวิชาชีพ นิยามว่า
อย่างไร หรือหมายถึงสิ่งใดบ้าง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา
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1.1  ระบบ  P

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน P

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตใน
ระบบทวิภาค  

P

2 การดำเนินการหลักสูตร
2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการ
เรียนการสอน  

P

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา P มีการกำหนดเกรด ในการรับเข้าหรือ
ไม่

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า P กลยุทธ์ข้อ 2 ไม่ควรมีเพราะกลยุทธ์
ข้อ 1 3 และ 4 เป็นกิจกรรมเสริมที่
เพียงพอแล้ว

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา
ในข้อ 2.3

P

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้
สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

P จำนวนในแผนการรับ ควรแยกตาม
วิชาเอกเพ่ือให้เห็นเป้าหมาย

2.6 งบประมาณตามแผน P

2.7 ระบบการศึกษา P

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี

P

3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน P

3.1 หลักสูตร
       3.1.1 จำนวนหน่วยกิต P ต้องการทราบเหตุผลจำนวน

หน่วยกิตของเอกเด่ียว และเอกคู่ที่
ต่างกันถึง 20 หน่วยกิต

       3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร P - ในส่วนของหน่วยกิตวิชาเอกดี่ยว 
ควรระบุจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอก
บังคับ และวิชาเอกเลือก
- กำหนดวิชาบังคับ และโครงสร้าง
ให้ตรงกันทุกวิชาเอก
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       3.1.3 รายวิชาชีพครู P

       3.1.4  แผนการศึกษา P -วิชา ศษ 181 ควรเป็น 3 หน่วยกิต 
ควรใช้ชื่อวิชาที่เปิดกว้าง เพราะต้อง
มีสื่อแบบด้ังเดิมด้วย และไม่ควรอยู่ปี 
1 เนื่องจากต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานเช่น
จิตวิทยา การออกแบบการสอน ควร
อยู่ป ี2 หรือ ป ี3 
- วิชาวิจัยและนวัตกรรม ควรให้
อาจารย์ทางเทคโนฯ มาร่วมสอนเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสมเป้า
หมายที่วางใว้

       3.1.5 คำอธิบายรายวิชา P จัดลำดับวิชาเอกและรายวิชาให้
สอดคล้องกับหน้า 1 และหน้า 24-
25

3.2  ช่ือ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
P

      3.2.2 อาจารย์ประจำ P

      3.2.3 อาจารย์พิเศษ P

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

P

4.2  ช่วงเวลา P

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน P

4.4  การเตรียมการ P การฝึกในชั้นปีที่ 1-3 เป็นไปตามคำ
อธิบายรายวิชาการปฏิบัติการสอน 1 
ภาคเรียน ควรเพ่ิม ชั่วโมงการปฎิบัติ
งานขึ้น 8 ชม./สัปดาห์

5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ P
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ P

5.3 ช่วงเวลา P

5.4 จำนวนหน่วยกิต  P

5.5 การเตรียมการ P

5.6 กระบวนการประเมินผล P ข้อ 5.6.1-5.6.3 ควรระบุผู้ประเมิน
ให้ชัดเจน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา

P หน้า 180 ข้อ 3 ระบุเรื่องการพ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
เป็นจุดเนเฉพาะหรือบางรายวิชาหาก
กำหนดไว้แล้วควรทำให้ถึง

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม P

2.2 ความรู้  P

2.3 ทักษะทางปัญญา P

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

P

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

P

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ P

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับ
ผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 
Mapping)

P

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการ
ให้ระดับคะแนน (เกรด) 

P
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2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผล
สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

P

3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร

P

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ P

2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล

P

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ด้านอื่น ๆ

P

3 การเตรียมการบุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากร

P

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1 การกำกับมาตรฐาน P

2 บัณฑิต P

3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต P

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา

P

3.3 การควบคุมการดูและการให้คำ
ปรึกษาวิชาการแก่นิสิต

P

3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ P
4 อาจารย์

4.1 ระบบการบริหารอาจารย์
ประจำหลักสูตร

P

4.2 ระบบกาส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร

P

5 หลักสูตร การเรียนการสอนและประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและ
สาระวิชาในหลักสูตร

P

5.2 การวางระบบผู้สอนและ P
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

P

5.4 การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิต

P

6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ P

7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key 
Performance Indicators)

P

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน P

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์
ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

P

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม P

3 การประเมินผลการดำเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร

P

4 การทบทวนผลการประเมินและ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผน
กลยุทธ์การสอน

P

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ตรวจสอบการลำดับหัวข้อ
2. ควรมีบรรณาธิการหลักสูตรเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องในเนื้อหา
3. การกำกำหนดให้มีเอกคู่ เป็นทางเลือกที่หลากหลาย ทำให้จำนวนหน่วยกิตเพ่ิมขึ้น การฝึกประสบการณ์ต้อง
ทำทั้ง 2 วิชาเอก จึงควรวางระบบการบริหารหลักสูตรให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน

4. ทิศทางการพัฒนาครูรุ่นใหม่เปลี่ยนไป กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนด้วย 
ได้มีการเตรียมพร้อม ทบทวนในระบบพัฒนาอาจารย์อย่างไร เพื่อให้มีการปรับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
สมรรถนะ 

5. รายวิชาชีพครู จิตวิทยาในโรงเรียน ควรปรับช่ือรายวิชา เพราะเป็นคำเฉพาะ ที่มีหลายศาสตร์เกี่ยวข้องคำ
อธิบายรายวิชายังไม่ครอบคลุมชัดเจน 

6. เกณฑ์ประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา กำหนดให้มีการฝึกระหว่างเรียนและการปฎิบัติการสอนในสถาน
ศึกษา 1 ป ีการแยกออกเป็น 4 ครั้งในหลักสูตรจึงไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ 

7. ร่องรอยการบันทึกผลการปฎิบัติงานในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานควรจัดให้เป็น E-Portfolio



โรงเรียนร่วมพัฒนา หรือพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมเพียงใดควรมีการเตรียมการในเร่ืองบทบาทหน้าที่ของผู้
เกี่ยวข้องและเครื่องมือในการพัฒนา

ผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 1008  ช้ัน 10 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

.................................................................
การวิพากษ์หลักสูตร

ในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 นี ้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตร โดยมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นต่างๆ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อ ด้านที่เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง / สังกัด

ผศ.ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ ดนตรีศึกษา อาจารย์พิเศษ



คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ ดนตรีไทย  ดนตรีสากล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครูอัญภัทร ญาณกิจ การสอนดนตรี
การจัดกิจกรรมดนตรี

ครูชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยา
คาร) จังหวัดจันทบุรี

นางสาวณันทิกา  นทีธร ดนตรีศึกษา ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
ศึกษา ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

นายธีรวิทย์  กลิ่นจุ้ย ดนตรีศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรดนตรีศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

1. ชื่อหลักสูตร
มีความเหมาะสมดี

2. วัตถุประสงค์หลักสูตร
มีการปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์ใหม่ ให้มีความครอบคลุมและทันสมัยตามลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์

3. คุณสมบัติผู้ศึกษา
มีความเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

4. โครงสร้างหลักสูตร
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรในส่วนของวิชาเอกเลือก โดยแยกเป็นกลุ่มดนตรีไทยและกลุ่ม

ดนตรีสากล แต่โครงสร้างอื่นๆเป็นไปตามโครงสร้างของ มคอ.1 นอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมรายวิชา
ท้ังในวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ในปัจจุบัน 

5. เนื้อหาหลักสูตร
ควรมีการปรับปรุงในส่วนของเนื้อหารายวิชาให้มีความกระชับมากขึ้น รวมถึงการตั้งชื่อรายวิชาเป็น

ภาษาอังกฤษ มีการปรับในรายละเอียดของรายวิชาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรให้สอดคล้องและมีความสมเหตุสมผลกับธรรมชาติของรายวิชา ตลอดจนปรับในส่วนของการวาง
ลำดับการเรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการที่ควรจะเกิดขึ้นของผู้เรียน

6. คุณสมบัติอาจารย์
มีความเหมาะสมดีแล้ว และคณาจารย์มีคุณสมบัติที่ตรงกับสายวิชาเฉพาะในขณะเดียวกันซึ่ง

ธรรมชาติเนื่องจากธรรมชาติของสาขาวิชามีลักษณะเฉพาะท่ีเน้นกระบวนการปฏิบัติและการสร้างความเข้าใจ
ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของการทำงานจริง ดังนั้นอาจมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน
และมีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้เพ่ิมเติมกับผู้เรียน



7. วัสดุการศึกษา ตำรา และสถานที่เรียน
วัสดุในการศึกษา ตลอดจนสถานที่เรียนยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

ปฏิบัติการ ที่เน้นการใช้พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาทักษะ รวมไปถึงภาวะของพ้ืนที่ ที่มีลักษณะชำรุดทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลาที่มีส่วนทำให้การเรียนการสอนยังไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

8. การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะของการวางแผนการเรียนให้กับผู้เรียนตามความ

ถนัดและความสนใจ ตลอดจนให้มีความหลากหลายของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนได้
เต็มศักยภาพ 

9. การวัดและการประเมินผล
มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

10. การบริหารหลักสูตร
การบริหารงานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดในรูปแบบเป็นคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  และ
คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท้ังสามแห่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมความเช่ียวชาญในศาสตร์ตามหลักสูตร แต่อาจจัดสัดส่วนของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรท้ังดนตรีไทยและดนตรีสากลให้มีความสมดุลกันมากขึ้น

จากผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการดังนี้
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ: ผศ.ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ
ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ช่ือหลักสูตร √

2. ช่ือปริญญา √

3. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร √

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ √

5. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต √

6. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน
2.หมวดวิชาเอก
    2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
    2.2 หมวดวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

√

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา / 
กลุ่มวิชา

√

8. แผลการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค √



การศึกษา
9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด

เนื้อหาวิชา
√

10
.

ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร √

11
.

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

√

จากผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการดังนี้
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ: ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์
ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ช่ือหลักสูตร √

2. ช่ือปริญญา √

3. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร √

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ √

5. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต √

6. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน
2.หมวดวิชาเอก
    2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
    2.2 หมวดวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

√

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา / 
กลุ่มวิชา

√

8. แผลการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา

√

9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา

√

10
.

ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร √

11
.

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

√



จากผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการดังนี้
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ: ครูอัญภัทร ญาณกิจ
ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ช่ือหลักสูตร √

2. ช่ือปริญญา √

3. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร √

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ √

5. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต √

6. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน
2.หมวดวิชาเอก
    2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
    2.2 หมวดวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

√

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา / 
กลุ่มวิชา

√

8. แผลการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา

√

9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา

√

10
.

ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร √

11
.

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

√

จากผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการดังนี้



ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ: นางสาวณันทิกา  นทีธร
ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ช่ือหลักสูตร √

2. ช่ือปริญญา √

3. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร √

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ √

5. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต √

6. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน
2.หมวดวิชาเอก
    2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
    2.2 หมวดวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

√

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา / 
กลุ่มวิชา

√

8. แผลการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา

√

9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา

√

10
.

ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร √

11
.

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

√

จากผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการดังนี้
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ: นายธีรวิทย์  กลิ่นจุ้ย



ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ช่ือหลักสูตร √

2. ช่ือปริญญา √

3. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร √

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ √

5. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต √

6. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน
2.หมวดวิชาเอก
    2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
    2.2 หมวดวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

√

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา / 
กลุ่มวิชา

√

8. แผลการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา

√

9. ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา

√

10
.

ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร √

11
.

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

√



ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 



แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ

ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที ่1: การกำกับมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

-

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-



องค์ประกอบที ่2: บัณฑิต

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตหลักสูตร
กศ.บ. ดนตรีศึกษา ค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.36 อยู่ในระดับ 
ดีมาก โดยเฉพาะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ค่าเฉลี่ยสูงสุดของคะแนนที่ระดับ 4.67  แสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ
บัณฑิตมีงานทำคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ภายใน 1 ป ีจึงถือได้ว่าเป็น
หลักสูตรท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

ควรส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิต ในด้านอื่นๆ เพื่อให้
บัณฑิตมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- -

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-



องค์ประกอบที ่3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

- หลักสูตร กศ.บ. ดนตรีศึกษา ดำเนินการภายใต้
วงจรคุณภาพ (PDCA) โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต และการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิต 
- หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่มี
จุดมุ่งหมายเฉพาะ เพ่ือปรับทักษะความสามารถของ
นิสิตใหม่ ให้มีพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานเดียวกันก่อนเข้า
เรียน

หลักสูตรควรสร้างแนวปฏิบัติที่ดี โดยจัดเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ ์เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของการดำเนิน
การภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA)

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
อย่างชัดเจน

ควรมีโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งอาจจะสอดแทรกในโครงการที่
หลักสูตรดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ควรระบุวัตถุประสงค์
หรือแนวทางกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการฯ

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-



องค์ประกอบที ่4: อาจารย์ประจำหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

- -

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ไม่ปรากฏตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร

ควรกำหนดแผนพัฒนาอาจารย์ และออกแบบกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ใน
หลักสูตรที่มีอยู่

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-



องค์ประกอบที ่5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

- -

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรพัฒนาการดำเนินงานหลักสูตร ที่สอดคล้องกับ
ระบบกลไก รวมถึงการประเมินกระบวนการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระบบอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรดำเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นปีแรก ดังนั้นผล
รวมของการประเมินผลการเรียนรู้ฯ ในปีการศึกษานี้ 
จะนำไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงของปี
การศึกษาต่อไป

- มีระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชา
ในหลักสูตร หลักสูตรควรดำเนินการนำระบบกลไกไป
สู่กระบวนการปฏิบัติ 

- หลักสูตรควรมีกระบวนการทบทวนผลการดำเนิน
งานทั้งของหลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้ฯ 
เพ่ือวางแผนพัฒนา ให้ตัวบ่งชี้นี้มีคุณภาพต่อไป

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-



องค์ประกอบที ่6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
หลักสูตรได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
วางแผนดำเนินการปรับปรุงจนเกิดเป็นรูปธรรม โดย
เฉพาะการปรับปรุงสถานท่ีจัดการเรียนการสอนและ
ระบบการสื่อสารออนไลน์

นำผลการประเมินในแต่ละรอบปี มาปรับปรุงและ
แก้ไข เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- -

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-



ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์



ประวัติและผลงานอาจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเทพิกา รอดสการ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Tepika Rodsakan
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ท่ีทำงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท ์ 08-9957-1551
Email tepika_joy@hotmail.com

คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสำเร็จ

กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2544
กศ.ม. การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2548
ศป.ด. ดุริยางคศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2556

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีศึกษา  ดนตรีไทย  กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ  ดนตรีชวา (กาเมลัน)

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
   1.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
เทพ ิกา รอดสการ.  ดนตรีไทย สู่กระบวนการบำบัดเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา .  วารสารสุริยวาทิต.  

สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558:88-93.
เทพิกา รอดสการ.“ดนตรี”ศิลปะเพื่อลดช่องว่างทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา. วารสาร

ดนตรีปรีด์ิเปรม.สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ปีที5่ 2558:116-19.
เทพิกา รอดสการ. การใช้กิจกรรมดนตรีในการลดอัตราการพูดเร็วรัวของเด็กที่มีความบกพร่องของ จังหวะและ
ขั้นตอนของเสียงพูด(ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ;2560.
1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Tepika Rodsakan. Music:A tool in transforming the social status of Special Needs Children.  
New Research in Arts Studies Proceeding of the 5st International Conferenc for Asia    
          Pacific Arts Studies. Graduate School Indonesia Institute of Arts, Yogyakarta; 2017  
October.
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

-
3.  ตำรา/หนังสือ/บทความวิชาการ
เทพิกา รอดสการ. เอกสารประกอบการสอนวิชาฆ้องวง. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;2559.
เทพิกา รอดสการ. ดนตรีกับการวิจัยเชิงปริมาณ. กรุงเทพ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;2560.
เทพิกา รอดสการ. ลำพวน. กรุงเทพ:คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;2560.

ประวัติและผลงานอาจารย์

mailto:tepika_joy@hotmail.com


ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายเมธี  พันธ์ุวราทร
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Metee  Punvaratorn
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
ท่ีทำงาน สาขาวิชาดุริยาคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท ์ 081-8055387
Email 
คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีไทยปฎิบัติเทคโนโลยีดนตรี

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
     เมธี พันธ์ุวราทร. (2558). วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 การใช้วัสดุทางเลือก “ไฟเบอร์กลาส” : กรณีศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของกะโหลกซออู้”. 

16 (2) : หน้า.19-24
2.  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

-
3.  ตำรา/หนังสือ
เมธ ี พันธุ์วราทร. (2559). หลักการปฏิบัติซอด้วงเบื้องต้น โน้ตเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยชั้น 1-6.

           กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์.
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ

- 

ประวัติและผลงานอาจารย์

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวฌานิก หวังพานิช



ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Chanick Wangphanich
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
ท่ีทำงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท ์ 02 649 5496 ต่อ 127
Email chanick@g.swu.ac.th

คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ
ศป.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
M.M. Music Unviersity of New South Wales 2549
Ph.D. Music Education University of New South Wales 2556

ความเชี่ยวชาญ
ทฤษฎีดนตรี การวิจัยทางดนตรีศึกษา

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
ฌานิก หวังพานิช. การจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรีสากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 2560;37:  53-64. 
ฌานิก หวังพานิช. การศึกษาผลการเรียนรู้ทฤษฎีการประสานเสียง โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ของนิสิต

ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 2562;41.

1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
-

3. บทความทางวิชาการ
ฌานิก หวังพานิช. การจัดการชั้นเรียนเพ่ือการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2559 มกราคม–มิถุนายน:2-10.

ประวัติและผลงานอาจารย์



ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางเรวดี  เพชรมุนี
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Ravadee   Petmunee
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
ท่ีทำงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
เบอร์โทรศัพท ์ 09-88253448
Email  ravadeejoy@gmail.com

คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ดนตรีไทย) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2534
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต

(การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีไทย

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

-
2.  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

- เรวดี เพชรมุนี.(2556). วารสารการประชุมวิชาการ : การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 
         เร่ือง พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  การศึกษาความสามารถและ

       ความคงทนในการเรียนรู้ การปฏิบัติขลุ่ยโดยใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสาน. (102-108). 
3.  ตำรา/หนังสือ

-
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
-

ประวัติและผลงานอาจารย์

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายพงศพิชญ์  แก้วกุลธร
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Pongsapich  Kaewkulthorn
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์
ท่ีทำงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน



เบอร์โทรศัพท ์089-5791373
Email   pongsapich@gmail.com

คุณวุฒ ิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จ
กศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (ดนตรีศึกษา-

ดนตรีไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีไทยปฏิบัติ การปรับวงดนตรีไทย

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ป)ี
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
      - พงศพิชญ์ แก้วกุลธร.(2559). วารสารวิจัยรำไพพรรณี. งานวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการแสดงวิพิธทัศนา

           ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน. 10 (1) : 81-87.
2.  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

-
3.  ตำรา/หนังสือ

-
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ

-



ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรเดิมการศึกษาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง การศึกษาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
            เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562
สาระสำคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารประเทศของ

รัฐบาล รวมท้ังพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้หลักสูตรดนตรีศึกษาต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของพลวัต



ทางสังคมไทย สังคมภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลกดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านครูดนตรีที่ตรงกับความต้องการของสังคม

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
 2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.3 วิชาเสริมสมรรถนะ
วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

ไม่มี

ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ........ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... หมายเหตุ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง 2560  และหลักสูตรปรับปรุง 2562
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โครงสร้างหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. 2562

กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 นก กลุ่มวิชาชีพครู 40 นก 
วิชาชีพครูบังคับ 49 นก วิชาชีพครูบังคับ 40 นก
ศษ 111 จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3 นก ปรับออก

ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 นก ปรับออก

ศษ 202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู 3 นก ปรับออก

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 3 นก ปรับออก

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสำหรับครู  3 นก ปรับออก

ศษ 481 การออบแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

3 นก ปรับออก

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3 นก ปรับออก

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 นก ปรับออก

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 3 นก ปรับออก

ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3 นก ปรับออก

ศษ 461  การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา 3 นก ปรับออก

ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 นก ปรับออก

ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 3 นก ปรับออก

ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 นก ปรับออก

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 6 นก ปรับออก

- ศษ 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู 2 นก



โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โครงสร้างหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. 2562
- ศษ 111 จรรยาวิชาชีพครู 3 นก
- ศษ 112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 2 นก
- ศษ 141 จิตวิทยาโรงเรียน 3 นก
- ศษ 161 การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 2 นก
- ศษ 191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 นก
- ศษ 201 ภาษาไทยสำหรับครู 2 นก
- ศษ 231 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3 นก
- ศษ 232 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 นก
- ศษ 251 การวัดประเมินการเรียนรู้ 2 นก
- ศษ 291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2 นก
- ศษ 331 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยี 2 นก
- ศษ 371 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2 นก
- ศษ 381 ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 2 นก
- ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 2 นก
- ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4 6 นก

วิชาชีพครูเลือก      ไม่น้อยกว่า    2  นก. ปรับออก

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 นก ปรับออก

ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา 2 นก ปรับออก

- ปรับออก

ศษ 311 จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2 นก ปรับออก

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 2 นก ปรับออก

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2 นก ปรับออก

ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 2 นก ปรับออก

ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 นก ปรับออก

ศษ 332 การศึกษาพิเศษ 2 นก ปรับออก

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2 นก ปรับออก

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 2 นก ปรับออก

ศษ 335 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2 นก ปรับออก

ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 2 นก ปรับออก

ศษ 337 การมัธยมศึกษา 2 นก ปรับออก

ศษ 338 หลัการอาชีวศึกษา 2 นก ปรับออก

ศษ 342 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 2 นก ปรับออก

ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 นก ปรับออก

ศษ 362 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชน 2 นก ปรับออก

ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2 นก ปรับออก

ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 นก ปรับออก

ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2 นก ปรับออก

ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น 2 นก ปรับออก

ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2 นก ปรับออก

ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2 นก ปรับออก

วิชาเลือกเสรี 6 นก.
- ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2
- ศษ 311 จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง 2
- ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 2



โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โครงสร้างหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. 2562
- ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2
- ศษ 321 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2
- ศษ 332 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย 2
- ศษ 333 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 2
- ศษ 334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2
- ศษ 335 การมัธยมศึกษา 2
- ศษ 336 หลักการอาชีวศึกษา 2
- ศษ 337 ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2
- ศษ 341 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน 3
- ศษ 372 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2
- ศษ 382  เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับคร ู 2
- ศษ 383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
- ศษ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2
- ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 2
- ศษ 432 การศึกษาพิเศษ 2
- ศษ 433 นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2
- ศษ 434 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2
- ศษ 441 การพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตสำหรับครู 3
- ศษ 442 กลวิธีการจูงใจในการเรียนรู้ 3
- ศษ 461 การบริหารจัดการสมัยใหม่ยุคดิจิทัล 3
- ศษ 471 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม 2
- ศษ 481 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2
- ศษ 482 การจัดการนวัตกรรมและการบริหารรองรับการปรับ

เปลี่ยน
3

ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง 2560  และหลักสูตรปรับปรุง 2562
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 นก. กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 64 นก.
วิชาเอกบังคับ 43 นก วิชาเอกบังคับ 36 นก
ดตศ 111   ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น 2 นก                              ปรับออก 2 นก
ดตศ 113  สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย 2 นก ปรับออก 2 นก
ดตศ 114   สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีตะวันตก 2 นก ปรับออก 2 นก
ดตศ 115   ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก  1 2 นก ปรับออก 2 นก
ดตศ 121   ทักษะดนตรี 1 2 นก ดยศ 101  ทักษะดนตรี 1 2 นก
ดตศ 122   ทักษะดนตรี 2 2 นก     ดยศ 102  ทักษะดนตรี 2 2 นก
ดตศ 201   ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 3 นก ดยศ 203 ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 1 2 นก
ดตศ 211   ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 2 นก     ดยศ 212 ประวัติศาสตร์ดนตรี 2 นก

ดตศ 221    ทักษะดนตรี 3 2 นก ดยศ 201 ทักษะดนตรี 3 2 นก

ดตศ 222    ทักษะดนตรี 4 2 นก      ดยศ 202 ทักษะดนตรี 4 2 นก
ดตศ 223    การขับร้องเพลงไทย 2 นก     ดยศ 113 การขับร้องเพลงไทย 2 นก
ดตศ 224    ทักษะดนตรีเอเชีย 1   2 นก     ดยศ 215 ทักษะดนตรีเอเชีย 1 2 นก



โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ดตศ 228   เทคโนโลยีดนตรี 2 นก     ดยศ 213 เทคโนโลยีดนตรี 2 นก

   ดยศ 303 หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ดนตรีในสถาน
ศึกษา

3 นก

    ดยศ 332 ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 2 2 นก
ดตศ 321   ทักษะดนตรี 5 2 นก     ดยศ 301 ทักษะดนตรี 5 2 นก
ดตศ 322   ทักษะดนตรี 6 2 นก     ดยศ 302 ทักษะดนตรี 6 2 นก
ดตศ 323    ทักษะการรวมวงดนตรี 1 2 นก     ดยศ 311 ทักษะการรวมวงดนตรี 2 นก
ดตศ 325   การขับร้องประสานเสียง 2 นก ปรับออก
ดตศ 411   ดนตรีเอเชียศึกษา 2 นก     ดยศ 312 ดนตรีเอเชียศึกษา 2 นก
ดตศ 461    สัมมนาการวิจัยทางดนตรีศึกษา 2 นก ดยศ 315    สัมมนาการวิจัยทางดนตรีศึกษา
ดตศ 471   ดุริยนิพนธ์ 3 นก      ดยศ 401 ดุริยนิพนธ์ 3 นก

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
วิชาเอกเลือก 30 นก วิชาเอกเลือก 28 นก
ดตศ 112    ทฤษฎีดนตรีสากล 2 2 นก
ดตศ 116    ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก  2 2 นก       
ดตศ 123    ขลุ่ยเรคอเดอร์ 2 นก       ดยศ 131 ขลุ่ยเรคอเดอร์ 2 นก
ดตศ 124   การขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน 2 นก       ดยศ 112 การขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน 2 นก
ดตศ 125   การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ 1 2 นก ปรับออก
ดตศ  212   การบันทึกโน้ตเพลงไทย 2 นก      ดยศ 211 การบันทึกโน้ตเพลงไทย
ดตศ  213    ทฤษฎีการประสานเสียง 1 2 นก      ดยศ 231 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 2 นก
ดตศ  214    ทฤษฎีการประสานเสียง 2 2 นก ปรับออก
ดตศ  225   ทักษะดนตรีเอเชีย 2 2 นก      ดยศ 232 ทักษะดนตรีเอเชีย 2 2 นก
ดตศ  226   ทักษะการบรรเลงฆ้องวง 2 นก      ดยศ 214 ทักษะการบรรเลงฆ้องวง 2 นก
ดตศ  227   การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ 2 2 นก ปรับออก
ดตศ 311   คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย 2 นก      ดยศ 331 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย 2 นก

     ดยศ 334 การขับร้องประสานเสียง 2 นก
ดตศ 324   ทักษะการรวมวงดนตรี 2 2 นก ปรับออก
ดตศ 326   การแปรทำนองดนตรีไทย 2 นก      ดยศ 333 การแปรทำนองดนตรีไทย 2 นก
ดตศ 341  การจัดการและซ่อมสร้างดนตรีไทย 2 นก      ดยศ 314 การจัดการและซ่อมสร้างดนตรีไทย 2 นก

     ดยศ 335 นวัตกรรมและการวิจัยทางการสอนดนตรี 2 นก
     ดยศ 431 การสอนขับร้องเพลงไทย 2 นก
    ดยศ 432 การสอนดนตรีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2 นก



โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ดตศ  412   การประพันธ์เพลงไทย 2 นก     ดยศ 433 การประพันธ์เพลงไทย 2 นก
ดตศ  413  ทฤษฎีการสอดทำนองเพลง 2 นก ปรับออก
ดตศ  414   คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงสากล2 นก ปรับออก
ดตศ  415  การประพันธ์เพลงสำหรับครูดนตรี 2 นก ปรับออก
ดตศ  416  การเรียบเรียงเสียงสำหรับวงดนตรี 2 นก ปรับออก
ดตศ  421  คีย์บอร์ด 2 นก     ดยศ 434 คีย์บอร์ด 2 นก
ดตศ  422  การปรับวงดนตรีไทย 2 นก     ดยศ 313 การปรับวงดนตรีไทย 2 นก
ดตศ  423   ทักษะปี่พาทย์มอญ 2 นก      ดยศ 435 ทักษะปี่พาทย์มอญ 2 นก
ดตศ  424  การอำนวยเพลง 2 นก ปรับออก
ดตศ  451  ดนตรีพื้นบ้านไทย 2 นก      ดยศ 436 ดนตรีพื้นบ้านไทย 2 นก
ดตศ  452  ดนตรีประกอบการแสดงของไทย 2 นก      ดยศ 411 ดนตรีประกอบการแสดงของไทย 2 นก
ดตศ  453  ดนตรีประกอบพิธีกรรม 2 นก      ดยศ 437 ดนตรีประกอบพิธีกรรม 2 นก

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
วิชาการสอนวิชาเอก 6 นก วิชาการสอนวิชาเอก ไม่มี
ดตศ 301 หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้
ดนตรีในระดับประถมศึกษา

3 นก ปรับออก

ดตศ 302 หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้
ดนตรีในระดับมัธยมศึกษา

3 นก ปรับออก

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 4 นก เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม  ไม่มี
ดตศ 202 นวัตกรรมและการวิจัยทางการสอนดนตรี 2 นก ปรับออก
ดตศ 303   ศาสตร์แห่งการสอนเครื่องลมไม้ 2 นก ปรับออก
ดตศ 304   ศาสตร์แห่งการสอนเคร่ืองลมทองเหลือง 2 นก ปรับออก
ดตศ 305   ศาสตร์แห่งการสอนเคร่ืองกระทบจังหวะ 2 นก ปรับออก
ดตศ 306   ศาสตร์แห่งการสอนเครื่องสายสากล 2 นก ปรับออก
ดตศ 401   การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 2 นก ปรับออก
ดตศ 402   การสอนขับร้องเพลงไทย 2 นก ปรับออก
ดตศ 403   การสอนดนตรีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2 นก ปรับออก
ดตศ 404   ศาสตร์แห่งการสอนเครื่องคีย์บอร์ด 2 นก ปรับออก
ดตศ 405   ศาสตร์แห่งการสอนขับร้อง 2 นก ปรับออก
ดตศ 406   ศาสตร์แห่งการสอนกีตาร์ 2 นก ปรับออก
ดตศ 407   ศาสตร์แห่งการสอนเมโลเดียน 2 นก ปรับออก



เปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุง ป ีพ.ศ. 2562

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2562
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                          3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การ
สังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนา
ความ

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                          3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การ
สังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนา
ความ

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1   3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการฟังและ
การพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย
ท้ังในและนอกห้องเรียน

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1   3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการฟัง
และการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลาก
หลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการอ่าน
และการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลาก
หลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการ
อ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1       3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสำหรับผู้เรียนท่ีใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาต ิท้ังคำศัพท์ สำนวน ประโยค 
ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1       3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสำหรับผู้เรียนท่ีใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาต ิท้ังคำศัพท์ สำนวน ประโยค 
ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆ ผ่านส่ือ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2       3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสำหรับผู้เรียนท่ีใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาต ิการฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่
หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท้ังในและนอก
ห้องเรียน

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2       3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสำหรับผู้เรียนที่
ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะท่ีเป็นภาษานานาชาต ิการฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อ
ท่ีหลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท้ังในและนอก
ห้องเรียน



วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2562
2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131 ลีลาศ                                      1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสม
สำหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศ
เพ่ือสุขภาพ

มศว 131 ลีลาศ                                      1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสม
สำหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศ
เพื่อสุขภาพ

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                  1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทำงานของระบบการไหล
เวียนโลหิต

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                  1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทำงานของระบบการไหล
เวียนโลหิต

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การว่ิงเหยาะที่
มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและ
ความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลัง
กายด้วยการว่ิงเหยาะเพื่อสุขภาพ

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ                1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกำลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การวิ่งเหยาะที่
มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและ
ความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลัง
กายด้วยการว่ิงเหยาะเพื่อสุขภาพ

มศว 134 โยคะ                                       1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบ
การหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกาย
เพ่ือสุขภาพ

มศว 134 โยคะ                                       1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบ
การหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกาย
เพื่อสุขภาพ

มศว 135 ว่ายน้ำ                                     1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ำ การว่ายน้ำท่า
ต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการ
แข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
ว่ายน้ำเพ่ือสุขภาพ

มศว 135 ว่ายน้ำ                                     1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ำ การว่ายน้ำท่า
ต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการ
แข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2562
มศว 136 แบดมินตัน                                1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ
และหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย 
กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเก็บรักษา

มศว 136 แบดมินตัน                                1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ
และหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย 
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษา



อุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อ
สุขภาพ

อุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อ
สุขภาพ

มศว 137 เทนนิส                                    1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทใน
การชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภท
เด่ียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ

มศว 137 เทนนิส                                    1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทใน
การชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภท
เดี่ยวและประเภทคู ่การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความ
ปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ

มศว 138 กอล์ฟ                                      1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การ
เหวี่ยงไม ้กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษา
อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ

มศว 138 กอล์ฟ                                      1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การ
เหวี่ยงไม ้กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษา
อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ

มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก               1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกำลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการ
ปฏิบัต ิการฝึกโดยการใช้น้ำหนักและการประยุกต์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้
น้ำหนักเพ่ือสุขภาพ

มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก               1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกำลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการ
ปฏิบัต ิการฝึกโดยการใช้น้ำหนักและการประยุกต์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้
น้ำหนักเพื่อสุขภาพ



วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2562
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย)ี
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                         3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสำคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยี
ในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ 
การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ภัย
อันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การนำ
เสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                         3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสำคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยี
ในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ 
การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ภัย
อันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การนำ
เสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม   2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยี
ของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม   2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยี
ของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน           3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิง
ตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภคและการ
คำนวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
และสถิติในชีวิตประจำวัน

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน           3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิง
ตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภคและการ
คำนวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
และสถิติในชีวิตประจำวัน

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล      3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่อง
มือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่า
เงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทาง
ภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ 
และการวางแผนลงทุน

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล      3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่อง
มือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่า
เงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทาง
ภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ 
และการวางแผนลงทุน



วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ. 2562
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบ
นิเวศวิทยาและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลย ีผลกระทบของความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบ
นิเวศวิทยาและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลย ีผลกระทบของความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม    2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มี
บทบาทในเหตุการณ์สำคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อน
คิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยใน
ปัจจุบัน

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มี
บทบาทในเหตุการณ์สำคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อน
คิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยใน
ปัจจุบัน

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                       2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสำคัญของสุขภาพแบบองค์
รวม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและ
การรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                       2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสำคัญของสุขภาพแบบองค์
รวม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและ
การรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                           2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสำคัญของอาหารและโภชนาการสำหรับทุก
ช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย 
หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การเลือก
บริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่าย
จากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                           2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสำคัญของอาหารและโภชนาการสำหรับทุก
ช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย 
หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การเลือก
บริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่าย
จากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า



วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2562
มศว 248 พลังงานทางเลือก                        2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ กระบวนการ บทบาทและ
ผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน 
ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุ
เหลือใช ้ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มศว 248 พลังงานทางเลือก                        2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ กระบวนการ บทบาทและ
ผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน 
ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วน
ร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และ
วัสดุเหลือใช ้ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                       2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทำธุรกิจในโลกดิจิทัล แนว
ปฏิบัต ิหลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                       2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทำธุรกิจในโลกดิจิทัล แนว
ปฏิบัต ิหลักจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต



วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2562
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์      3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษา
ท่ัวไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายท่ีแท้จริงของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ความสำคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์      3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษา
ท่ัวไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ความสำคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้          2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทย
และสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้          2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทย
และสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้



วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2562
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของ
มนุษย ์โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่าของ
ตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และ
ถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์           2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของ
มนุษย ์โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้คุณค่าของ
ตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และ
ถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                  3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ใน
เชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับ
บริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                  3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ใน
เชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับ
บริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

มศว 253 สุนทรียสนทนา                           2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎ ีกลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรีย
สนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรีย
สนทนาในการดำเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วม
กันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย

มศว 253 สุนทรียสนทนา                           2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎ ีกลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรีย
สนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรีย
สนทนาในการดำเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วม
กันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์          2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์          2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย



วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2562
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                             2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต 
การนำชีวิตไปสู่เป้าหมายท่ีดีงาม หลักการปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดย
การวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อม
ฝึกปฏิบัติ

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                             2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต 
การนำชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดย
การวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อม
ฝึกปฏิบัติ

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                         2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์
และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                         2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์
และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา        2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทย
หลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา        2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทย
หลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ         2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสำคัญ ประเภท
และกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบ
เรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและ
อวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ         2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสำคัญ ประเภท
และกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบ
เรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและ
อวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ



วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2562
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                            3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษ ีหน้าที่
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสำคัญของการยึดหลักสันติ
วิธีในการดำเนินชีวิต การมีจิตสำนึกสาธารณะและการมี
ส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งแนวทางการ
ปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                            3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษ ีหน้าที่
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสำคัญของการยึดหลักสันติ
วิธีในการดำเนินชีวิต การมีจิตสำนึกสาธารณะและการมี
ส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งแนวทางการ
ปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม    2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม    2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                       2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรม
จากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม และการจัดการ
ความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้ง
แนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับ
สันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                       2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรม
จากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ วัฒนธรรม และการจัดการ
ความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้ง
แนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับ
สันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม           2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ 
ศาสนา การศึกษา ท่ีมีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่ม
คนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัว
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม           2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ 
ศาสนา การศึกษา ท่ีมีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่ม
คนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัว
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2562
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                    3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤต
เศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                    3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤต
เศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการ
ดำรงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม



หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพึ่ง
ตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพึ่ง
ตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัย
ใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการ
สมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัย
ใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการ
สมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย      2(1-2-3)

SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็น
ฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อม
โยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย      2(1-2-3)

SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็น
ฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อม
โยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2562
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง
การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐาน
ทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีงาม
กับผู้อื่น

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง
การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐาน
ทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีงาม
กับผู้อื่น

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด            3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาท้ังกระแสตะวันออกและตะวัน
ตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต 
สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล 
อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด            3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวัน
ตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต 
สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล 
อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม    3(3-0-6) มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม    3(3-0-6)



SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสำคัญของวิธีคิดอย่างมี
เหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม 
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสำคัญของวิธีคิดอย่างมี
เหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม 
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม       3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีองค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของ
โลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผล
งานต่อสาธารณชน

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม       3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีองค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธ์ิและทรัพย์สิน
ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของ
โลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผล
งานต่อสาธารณชน



วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2562
มศว 355 พุทธธรรม                                 3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา 
การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีศีล
ธรรมและสันติสุข

มศว 355 พุทธธรรม                                 3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา 
การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีศีล
ธรรมและสันติสุข

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต       2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทาง
ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคม
ท่ีทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์
พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริม
พฤติกรรมเอื้อสังคมและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต       2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทาง
ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคม
ท่ีทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์
พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริม
พฤติกรรมเอื้อสังคมและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม    2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การ
ปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกัน
สุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวัน

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม    2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การ
ปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกัน
สุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวัน

มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม   2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social
              Development

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทรัพยากร ประเภทและ
รูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อ
การพัฒนาชีวิตและสังคม

มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม   2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social
              Development

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูป
แบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อ
การพัฒนาชีวิตและสังคม





วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2560 วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป ีพ.ศ.2562
มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                      3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
นิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชน
ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม

มศว 361 มศว เพื่อชุมชน                      3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
นิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชน
ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น   โดยการเรียนรู้ร่วมกับ  
ชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนา  ตามบริบท  
สังคม   รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรง  
ชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น   โดยการเรียนรู้ร่วมกับ  
ชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนา  ตามบริบท  
สังคม   รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรง  
ชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                      2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและ
เคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียน
รู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทำให้เกิด
แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีเข้มแข็งและ
ย่ังยืน

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                      2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและ
เคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียน
รู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทำให้เกิด
แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนท่ีเข้มแข็งและ
ย่ังยืน

มศว 364 กิจการเพื่อสังคม                     2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบ
การและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม 
เรียนรูกิ้จการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห ์
สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และ
นำเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมท้ังฝึก
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน

มศว 364 กิจการเพื่อสังคม                     2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบ
การและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม 
เรียนรูกิ้จการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และ
นำเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมท้ังฝึก
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคำอธิบาสยรายวิชาการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

วิชาชีพครูบังคับ

ศษ 111   จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3(2-2-5)
ED111  Consciousness and Ethics for 
Teaching Profession

      ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐาน
ว ิชาชีพครู สมรรถนะท่ีสำคัญของครู คุณลักษณะของครูท่ีดี หลักธรรมาภิ
บาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู จรรยาบรรณ
ว ิชาชีพครู ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายท่ี
เก ี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 
บทบาท หน้าท่ีและภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการ
เร ียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการและ
การศึกษา การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติท ี่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนา
จากครูต้นแบบและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น
ครูเพ ื่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละ
ให้สังคม

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

3(2-2-5)
ED201 English Skills for Learning 
Development

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 

ท้ังการฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ 
แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การนำเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่
สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลาก
หลายเชิงบูรณาการในวิชาต่างๆ ท้ังภาษาพูด และภาษาเขียน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 202   ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู  

3(2-2-5) 
ED 202    Thai Language and Thai Culture for 
Teacher

ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะ
ภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
ครู สังคม และวัฒนธรรมไทย ท้ังการฟัง การดู การพูด การอ่าน
และการเขียน ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การ
อภิปราย การนำเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดใน
ท่ีสาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจาก
ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในรายวิชา และ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพ
ครูและสังคม

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 

3(2-2-5)
ED211 Educational Paradigms 
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยง

ปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่ง
แบ่งยุคสมัยตามการเปล่ียนแปลงของทัศนะในการมองโลกและ
มองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและ
ระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันของการ
ศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ท่ีถูกกำหนดขึ้นเพ่ือกำกับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย 
ผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปรับเปล่ียนวิธีคิดต่อการปฏิรูป
การศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่นำไปสู่การ
สร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงกระบวนทัศน์ในการ
พัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสำหรับครู 

3(2-2-5)
ED241 Human Learning and Psychology for Teachers

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์
ท่ีมีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันท้ังทางจิต ทางสมอง เน้นใน

ความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้
ทางจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการ
ให้การปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการ
เรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของ
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู ้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรง
จูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ ์
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
นักเรียนโดยการให้คำปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชา
เอก

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 481 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการ

ศึกษา 3(2-2-5) 
ED481 Design and Development of Media, 
Innovation and 

Information Technology  for 
Educational Communication 

         ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการ
ออกแบบ การใช้ การพัฒนาและ   การประเมินผลสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน สำรวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู ้การจัดทำโครงงานออกแบบ
และพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับ
การศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)
ED321 Methodologies for Curriculum 
Development
       ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์
ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม
ของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตร
การศึกษาเพ่ืออาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบ
จุลภาคทุกระดับการศึกษาและวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการนำหลักสูตรไป
ทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและนำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพ
ระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถ่ิน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

3(2-2-5)
ED331 Methodologies for Learning 
Management 
       ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้  รูปแบบและแนวทางทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห ์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  ฝึกปฏิบัติ
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทดลองสอนใน
สถานการณ์จำลองเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้
เรียนและฝึกปฏิบัติการจัดการช้ันเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่ง
แวดล้อมทางการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินตภาพท่ีเอื้อต่อ
การเรียน ท้ังการเรียนรู้ในช้ันเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม จัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู ้จัดสภาพ
แวดล้อมและบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และ
การนำตนเองของผู้เรียน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2) 

ED391 Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมท่ัวไปของ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

โรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรม
และคุณลักษณะของคร ูนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้
ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึก
การเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและ
จัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการ
สอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็น
รายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านปัญญา อารมณ ์สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่
การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก

¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

3(2-2-5)
ED351 Educational Measurement and 
Evaluation

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและ
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้จุดมุ่ง
หมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและ
ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การ
สร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัต ิและการสร้างเกณฑ์
การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ และแปลความหมาย การรายงาน และ
การนำผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และ
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียน
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ค้นคว้า และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัต ิการออกแบบและ
พัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
แบะวิชาเอก ท่ีอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความ
สามารถของนักเรียน และจัดทำรายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยว
กับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา

3(2-2-5)
ED461 Educational Quality Assurance and 
Management

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การศึกษา
บทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก 
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิด

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้โดยการมุ่งเน้นการ
บริหารและการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึก
ปฏิบัติให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้

ศษ 471การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
3(2-2-5)
ED471 Research for Learning 
Development

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและ
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย  แนวคิด
และหลักการวิจัย  รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  การเชื่อม
โยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียน การออกแบบ  การวิจัย  และวางแผนการทำวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระ
การเรียนรู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยจัด
ให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู ้ใช้และ
ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอ
เค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ตามความสนใจและนำเสนอผลงานวิจัย

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
2(0-4-2) 

ED491 Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี

การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการ
สอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและ
โครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 1     6(0-18-0)
ED591 Education Internship I

ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการ
เนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู ่ การปฏิบัติการสอน
และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 

เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยา
ลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน 
การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
นำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อน

นิสิตเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ 
Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง จัดทำบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์

R ปรับออก

ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู 2       6(0-18-0)
ED592 Education Internship II

ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการ
เนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอน 
และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาค
เรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทร
วิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอน
ในช้ันเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งาน
บริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นำผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการสัมมนาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูเพ่ือพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ จัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู  2(1-2-3)
ED101Communicative English for Teachers

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียน
รู้สำหรับวิชาชีพครู ในการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน เพื่อ
จับใจความสำคัญ สรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ อภิปราย 
แสดงความคิดเห็น นำเสนองาน และรายงานเร่ืองราวต่างๆ จากสื่อเชิง
วิชาการในสาขาวิชาที่หลากหลาย ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 111 จรรยาวิชาชีพครู      3(2-2-5)
ED111 Professional Ethics for Teachers

ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู หลักปรัชญาและ
ปรัชญาการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สำคัญของ
ครู ค่านิยมและคุณลักษณะของครูที่ดี จิตสำนึก จิตวิญญาณความเป็น
ครู คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

เกี่ยวกับวิชาชีพคร ูกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพคร ู
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้าง
กระบวนการคิดด้วยจิตสำนึกทางจริยธรรม บทบาท หน้าท่ีและภาระ
งานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู ้การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาท
ของครูในฐานะผู้ขับเคล่ือนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฟังการเสวนาจากครู
ต ้นแบบ แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูท่ีดี มีจิตสำนึก
สาธารณะ และพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิต
วิญญาณความเป็นคร ูตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู ้
เอาใจใส่

¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 112 พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน

2(1-2-3)
ED112 Community Engagement for Schools 
and Community

ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและ
ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ครูใน
ฐานะผู้นำความเปล่ียนแปลงในชุมชน เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วม
มือในชุมชนต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
และตื่นรู้ กับบริบทความแตกต่างทางวัฒนธรรม การศึกษาข้าม
วัฒนธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่มีความสัมพันธ ์เชื่อมโยงโรงเรียน บ้านและชุมชน ด้วย
กระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 141 จิตวิทยาโรงเรียน     3(2-2-5)
ED141 School Psychology

ศึกษา วิเคราะห ์พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงวัย 
การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล การจูงใจ การคิด บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว 
การให้คำปรึกษา การใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษารายกรณี 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน การประยุกต์หลักการและวิธีการทาง
จิตวิทยามาใช้ในการจัดการชั้นเรียน การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห ์ช่วย
เหลือ และพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 161 การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการการศึกษา 

2(1-2-3)
ED161 Educational Quality Assurance and 
Administration

ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ
ศึกษา ภารกิจและสภาพงานของสถานศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลและนำผลไปสู่
การพัฒนา การจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพในสถาน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน  วิเคราะห์และออกแบบระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เรียนรู้ตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพการศึกษา

ศษ 191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  2(0-4-2)
ED191 Teaching Practicun 1

ศึกษา สังเกตและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการ

ในสถานศึกษา สภาพงานและหน้าที่ คุณลักษณะ อุดมการณ์ของครูและผู้บริหารสถาน
ศึกษา บทบาทของครูในการทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและ สังคม 
สังเกตพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมและการสร้างบรรยากาศ
ทางกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนโดยคำนึงถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง 
ประมวลความรู้ที่ได้จากการสังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ และนำมาสังเคราะห์และสะท้อนผลข้อมูล เขียนรายงานผลการสังเกต 
และการสัมมนาทางการศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 201 ภาษาไทยสำหรับครู         2(1-2-3)
ED201 Thai Language for Teachers

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู ้หลักการใช้
ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพคร ูการรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ การ
ใช้ทักษะภาษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนเองและวิชาชีพคร ู
การรับสารและการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบ
อย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 231 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5)
ED231 Curriculum and Learning Management 

ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ องค์

ประกอบหลักสูตร หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง 
ๆ นำเสนอนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนในปัจจุบัน 
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ วิธีและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเชื่อม
โยงแนวคิดด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 251 การวัดประเมินการเรียนรู้ 2(1-2-3)
ED251 Learning Assessment 

ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้จากความหมาย แนวคิดและทฤษฎี

พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดประเมินการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ รูปแบบ
และเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ เครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ การตัดสินและ
รายงานผลการเรียนรู้ เพื่อวินิจฉัยและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งก่อนการเรียน ขณะเรียน 
และเพื่อตัดสินผลหลังการเรียนรู้ รวมถึงนำผลการวัดประเมินไปใช้ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวัดประเมินตามสภาพจริงที่บูรณาการควบคู่กับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และสร้างเครื่องมือ
สำหรับใช้ในการวัดประเมินทั้งในส่วนของกระบวนการและผลการเรียนรู้

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 232 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5)
ED232 Methodologies for Learning 
Management

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบ 

วิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอก การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทั้ง
กายภาพและจินตภาพในชั้นเรียน การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แปลง
หลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยคัดสรรและเลือกใช้
รูปแบบ วิธี เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับธรรมชาติและเนื้อหาในแต่ละวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์จำลอง

¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2   2(0-4-2)
ED291  Teaching Practicun 2

ฝึกปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ช่วยงานครูประจำชั้น 

งานสอน งานผลิตสื่อการเรียนรู้ และงานวัดประเมินผลการเรียนรู้  ใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยา เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ภายใต้การแนะนำ
ดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ประมวลความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานเชื่อมโยง
กับแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ และนำมาสังเคราะห์ข้อมูล บันทึกและ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
และการสัมมนาทางการศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 331 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยี  
          2(1-2-3)
ED331 Integration of Learning Management and 
Technology

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ แนวทางการผสานความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้ด้านการสอนและความรู้ด้าน
เทคโนโลยี การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ แนวทาง
การดำเนินการพัฒนาบทเรียนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเอกด้วยรูปแบบ วิธี และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะ
สมกับจุดประสงค์ ธรรมชาติของวิชาและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 การรู้เรื่องและทักษะชีวิต ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และอภิปราย
สะท้อนคิดหลังการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 381 สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
         2(1-2-3)
ED381  Media and Digital Technology for Learning

ความหมาย ขอบข่าย คุณค่า และคุณลักษณะของสื่อและ

เทคโนโลยีดิจิทัล วิเคราะห์หลักการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ วิธีการ
สอน และกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงการประเมิน
ผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและ
กฏหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 371 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้         2(1-2-3)
ED371 Research for Learning Development

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห ์และประยุกต์ใช้ความรู้จากความ

หมาย แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและ
หลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย และการออกแบบการวิจัย ที่สามารถ
เชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้
เรียนในระดับบุคคลและชั้นเรียน โดยมุ่งให้สามารถออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนรู้

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 32(0-4-2)
ED391 Teaching Practicun 3

ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคในสถานศึกษา การพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ การวางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยประยุกต์ใช้ความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน  เทคโนโลยีดิจิตัล 
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการ
ช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสุขและความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ภายใต้การแนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ 
บันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และการสัมมนาทางการศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4 6(0-18-0)
ED491 Teaching Practicun 4

ฝึกปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา ปฏิบัติการ

พัฒนาหลักสูตร วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและ

เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมี

ความเป็นนวัตกร ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม การร่วมมือกับชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ภายใต้การ

แนะนำดูแลของอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง และการสัมมนาทางการ

ศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

วิชาเลือกเสรี

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2(1-2-3)
ED212 Scouts, Junior Red Cross, and 
Learner Development Activities

ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของครูลูก
เสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน
ชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความ
มีระเบียบความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีด ีและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติใน
ฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 231 หลักการอุดมศึกษา 

2(1-2-3)
ED231 Principles of Higher Education

ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย 
บทบาท และหน้าที่สำคัญของการอุดมศึกษา การจัดโครงสร้าง
และองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของ
ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอ
รูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จำเป็นเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ในอนาคต

R ปรับออก

ศษ 311 จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและ

การเมือง 2(1-2-3)
ED311 Social and Political  

Consciousness and  
Participation

การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก
ทางสังคมและการเมือง  การตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และสิทธิ
แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมท้ังในระดับ
ชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตสำนึกต่อการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและ
การเมือง การเป็นผู้นำทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การทำความ
เข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 

2(1-2-3)
ED312 Negotiation and Consumer 
Culture  

ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคใน
ระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสังคม
สมัยใหม ่ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการ
ดำรงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน 
และสร้างอำนาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการ
บริโภคอย่างมีสต ิและส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการ
ดำรงชีวิตท้ังระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างครูที่
เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การทำให้ครูเป็นผู้นำในการสร้างความรู้ 
สร้างกระบวนการเรียนรู ้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

 2(1-2-3)
ED313 Voluntary Work and Youth 
Activities

ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและ
ต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและ
กิจกรรมเยาวชน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง 

2(1-2-3)
ED314 Developing Higher Order Thinking Skills 

ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสำคัญจำเป็น
ในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมินทักษะความคิดระดับสูง

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

เบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับ
สูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความ
คิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค ์ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

2(1-2-3)
ED322 Local Curriculum Development

ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัด
ทำหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้ง
สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อ
ให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 332 การศึกษาพิเศษ

2(1-2-3)
ED332 Special Education  

ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสำคัญของ
ระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก
ท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
การเคล่ือนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ บุคคลท่ีมีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
อารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจำกัดของเด็กกลุ่ม
ดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วย
เหลือเบื้องต้น รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษ 
ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม 
การปรับหลักสูตร การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย

2(1-2-3)
ED333 Non-formal and Informal 
Learning Management

ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการ
เรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่
บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตาม
อัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนท้ังเมือง
และชนบท   การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและ
การฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

2(1-2-3)
¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ED334 Public Concern-Based Learning
     ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิด

ด้านความสำคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้
และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิต ิได้แก ่มิติทรัพยากร 
มิติเทคโนโลย ีมิติของเสียและมลพิษ มิติ

มนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคุ้มครอง 
ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะ
และสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทาง
จริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทัน
กระแสโลกาภิวัฒน ์ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่
เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้
เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษา
ดูงานและฝึกปฏิบัต ิการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก

สาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 335 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

2(1-2-3)
ED335 Learner Creativity Development 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย 
กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์
สำหรับผู้เรียน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน 
หลักการสำคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์
และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความ
คิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้
เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค ์และการนำความคิด
สร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 336 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
2(1-2-3) 
ED336 Rearing of Young Children

ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงด ูการโภชนาการ 
และสวัสดิภาพสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง ครู 
และโรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีสำหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมท้ังความเข้าใจ 
ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 337  การมัธยมศึกษา   2(1-2-3) 
ED337 Secondary Education  
       ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย 
หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิด 
และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจน
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

R ปรับออก

ศษ 338     หลักการอาชีวศึกษา    2(2-0-4)
ED338      Principles of Vocational Education
     ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา 
หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  ความหมาย เป้า
หมาย วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่าง
ประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ 
ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 341 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน

2(1-2-3)
ED341 Guidance for Self-Esteem 
Development

ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้าน
จิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของผู้
เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อ
เป็นแนวทางในการแนะแนว สร้าง     การเห็นคุณค่าในตัวตน 
พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน 
สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดย
ตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น
ครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างการตระหนักใน
คุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-
2-3)

ED361 Quality Assurance in Education
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียน
รู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน 2(1-
2-3)

ED362 Education and Community 
Development

ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนา
ชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพ
ปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ 
ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ชุมชน

ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 2(1-2-
3)

ED371 Introduction to Statistics in 
Education

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต ิสถิติ
บรรยาย การแจกแจงปกต ิสถิติอ้างอิง การประมาณค่า การ
ทดสอบสนมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้
เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูล

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2(1-2-3) 
ED381 Occupations and Technology

ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้
เรียนให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการดำรงชีวิต 
และประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ รักการทำงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการดำรงชีวิต
และครอบครัว การออกแบบเทคโนโลย ีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการ
และการวางแผนโรงฝึกงานสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีหลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอน 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงาน
ตามลักษณะการใช้งาน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

เรียนรู้           2(1-2-3)
ED431 Development of Learning 
Resources and Learning Networks

ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ ของ
แหล่งการเรียนรู ้และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของ
แหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้
บริการแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และ
สังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือ
ข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น

                      2(1-2-3)
ED452 Introduction to Curriculum and 

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสำคัญ และ

กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน หลักการ รูป
แบบและวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน 
การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงาน 
การประเมิน และการนำผลการประเมินหลักสูตรและการสอน
ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติ การประเมินหลักสูตร
และการสอน เพ่ือให้เข้าใจข้อด ีข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะ

¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 453 เทคโนโลยีเพ่ือการวัดผล การประเมิน 
และการวิจัยทางการศึกษา 2(1-2-3)

ED453 Technology for Educational 
Measurement, Evaluation and Research

     แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล 
การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล 
การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบและนำเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และ
การวิจัยทางการศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 472การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)

ED472 Research for Learning Processes and Social Development
     ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการ

วิจัย กระบวนการเรียนรู ้และการพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการ
วิจัยเป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้ โดย
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดทำ
รายงานวิจัยในประเด็นท่ีสนใจและนำเสนอผลงานวิจัย

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

ศษ 482 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

2(1-2-3)
ED482 Instructional Media Design and Development

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ท่ีนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนา

ส่ือการเรียนการสอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน
ตลอดจนปฎิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
R ปรับออก

วิชาเลือกเสรี

ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ¨ ปรับปรุงรหัสวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
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                                                    2(1-2-3)
ED212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner 
Development Activities

ศึกษาบทบาท หน้าที ่และความสำคัญของครูลูกเสือ 
ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพและ
ทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองใน
การกำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัด
กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้นำผู้ตามที่ด ีและการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติ
ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน

¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 311 จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง

2(1-2-3)
ED311 Social and Political Consciousness and 
Participation

การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกทางสังคมและ

การเมือง  การตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความ

เป็นพลเมืองของสังคมท้ังในระดับชุมชน  ประเทศ  และสังคมโลก การสร้างจิตสำนึก

ต ่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและ

การเมือง การเป็นผู้นำทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่า

เท ียมกันของมนุษย์ท่ีหลากหลาย การทำความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 

การเมืองเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน  และกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค  

           2(1-2-3)
ED312 Negotiation and Consumer Culture  

ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม 
กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสังคมสมัยใหม ่ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดำรงชีวิตของคนในสังคม 
ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอำนาจต่อรองกับ
วัฒนธรรมการบริโภค เพ่ือให้เกิดการบริโภคอย่างมีสต ิและส่งเสริมฐาน
คิดของความพอเพียงในการดำรงชีวิตท้ังระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนำ
ไปสู่การสร้างครูท่ีเข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การทำให้ครูเป็นผู้นำในการ
สร้างความรู้  สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน 2(1-2-3)
ED313 Voluntary Work and Youth Activities

ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ 
บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน ออกแบบ
และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบ
ต่างๆ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ศษ 321 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  2(1-2-3)
ED321 Local Curriculum Development

ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้ง
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มี
ดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของ
ชุมชน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 332 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย

                2(1-2-3)
ED332 Non-formal and Informal Learning 
Management

ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่
บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพ
ชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริง
ในชุมชน  

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 333 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

              2(1-2-3)
ED333 Public Concern-Based Learning
 ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสำคัญ

ของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่ง
แวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลย ีมิติของเสียและมลพิษ 

มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา 
และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์
ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่าน
กระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบ
ทุนนิยม ท้ังนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการ
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัต ิการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

ในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2(1-2-3)
ED334 Learner Creativity Development 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการ
พัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียน ปัจจัยที่มีผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสำคัญในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนำความคิด
สร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้

¨ ปรับออก

ศษ 335 การมัธยมศึกษา              2(1-2-3) 
ED335 Secondary Education 
 ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร 
การเรียนการสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการ
มัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและ
การจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 336 หลักการอาชีวศึกษา             2(2-0-4)
ED336 Principles of Vocational Education

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา  หลัก
การและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม  ความหมาย เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาท้ังของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมา
ของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการ
ศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 337 ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้2(1-2-3)
ED337 Movies for Learning Development 

ศึกษาหลักการ แนวทาง และวิธีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ วิเคราะห์และสะท้อนคิดประเด็นท่ีได้จาก
ภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับปรากฎการณ์และสภาพปัญหาในสังคมร่วม
สมัย วัฒนธรรมสมัยนิยม สิทธิมนุษยชน ความแตกต่างหลากหลาย 
ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ฝึกปฏิบัติการคัดสรรภาพยนตร์เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 341 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน

                                         3(2-2-5)
ED341 Guidance for Self-Esteem Development
  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านการแนะแนว เพ่ือรู้จัก 
เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของผู้เรียน วิเคราะห์สถานการณ์หรือ
บริบทในช้ันเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะแนวเพื่อสร้างการเห็น
คุณค่า แรงบันดาลใจ ความใฝ่รู้ในตัวตน ตระหนักถึงภารกิจของการ
แนะแนวท่ีเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคร ูโดยครูทุกคนจะต้องทำหน้าที่
เป็นครูแนะแนว สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม และจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่ง
ตนของผู้เรียน ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 372  สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา     2(1-2-3)
ED372 Introduction to Statistics in Education

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิต ิสถิติบรรยาย การ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

แจกแจงปกต ิสถิติอ้างอิง  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสอง
กลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิต ิสามารถแปลผล สรุปผล 
และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 382  เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับคร ู 2(1-2-3)
ED382  Educational Technology for Teachers

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่า และประเภทของ
เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ส่ือโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์
การศึกษา สื่อดิจิทัล การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ ์หรือเทคนิควิธีการทาง
เทคโนโลยีการศึกษา การประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือส่ง
เสริมการจัดการเรียนรู้

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 383 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   2(1-2-3) 
ED383 Occupations and Technology

 ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เก่ียวกับการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอบข่าย 
เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืน
ฐาน ต่อการดำรงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการทำงาน โดยครอบคลุมเน้ือหาด้านการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ   การวางแผนโรงฝึกงาน
สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรง
ฝึกงานเพ่ือการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผัง
โรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ        2(1-2-3)
ED401 English for Professional Career
 ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ เพื่อ
ตีความจากการฟังและการอ่านบทสนทนา ประกาศ โฆษณา 
และการบรรยายในชั้นเรียน เรียนรู้โครงสร้างประโยค และ
ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ เพื่อวิเคราะห ์และเลือกใช้ชนิด
ของคำในการเรียบเรียงประโยคที่ถูกต้องและได้ใจความตาม
หลักไวยากรณ์

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

2(1-2-3)
ED431 Development of Learning Resources and 
Learning Networks

ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชน ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู ้และเครือ
ข่ายการเรียนรู ้และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย 

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้า
หมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

¨ ปรับออก

ศษ 432 การศึกษาพิเศษ              2(1-2-3)
ED432 Special Education

ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสำคัญของระบบการ
จัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่อง
ทางการได้ยิน บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้บุคคลที่มีความพิการซ้อน บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคล   ออทิสติก และผู้ท่ีมีความ
สามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจำกัดของเด็กกลุ่ม
ดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือ
เบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการ
จัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร 
การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 433 นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3)
ED433 Recreation in Schools and Community
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับนันทนากร ความสำคัญของบุคคล อุปกรณ ์และสิ่ง
อำนวยความสะดวกทางนันทนาการ ประเภทที่จัดกิจกรรมนันทนาการ 
สภาพการใช้เวลาว่างและความต้องการในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ในโรงเรียนและในชุมชน สถาบันหรือองค์กรในสังคม แหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ออกแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 434 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ       2(1-2-3)
ED434 Professional Learning Community
 ศึกษา วิเคราะห ์และอภิปรายแนวคิด หลักการ 
ประเภท องค์ประกอบ กลยุทธ์ และกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การเปิดช้ันเรียนเพื่อการ
นิเทศติดตามด้วยระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา การทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน การถอดบทเรียน และการประเมินผลการปฏิบัติการของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 441 การพัฒนากรอบคิดแบบเติบโตสำหรับครู

3(2-2-5)
ED441 Development of Growth Mindset for 
Teachers

ศึกษาความเป็นมา ความหมาย และกรอบคิดแบบเติบโต
และกรอบคิดแบบยึดติด กระบวนการพัฒนากรอบคิดแบบเติบโต 
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบคิดแบบเติบโต เทคนิคการ
ส่ือสาร วิธีการโค้ช และวิธีการสะท้อนคิด สู่การพัฒนากระบวนการปรับ
เปลี่ยนกรอบคิดแบบเติบโตให้แก่ผู้เรียน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 442 กลวิธีการจูงใจในการเรียนรู ้     3(2-2-5) ¨ ปรับปรุงรหัสวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ED442 Motivation Strategies for Learning
ศึกษา วิเคราะห ์แรงจูงใจภายในและภายนอก อัตมโนทัศน ์

การรับรู้ความสามารถ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ้การอ้างสาเหต ุ
กลวิธีการสร้างแรงจูงใจในผู้เรียน การฝึกปฏิบัติการใช้กลวิธีเพ่ือเสริม
สร้างแรงจูงใจของผู้เรียน

¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 461 การบริหารจัดการสมัยใหม่ยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
ED461 Modern Administration and Management 
in Digital Era

ศึกษาค้นคว้าหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการและ
การบริหารการศึกษา  พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารจัดการ แนวคิด
การจัดการสมัยใหม่รวมถึงทฤษฎีการจัดการท่ียังร่วมสมัยและสอดคล้อง
กับยุคปัจจุบันและอนาคต  การบริหารจัดการการศึกษาสำหรับศตวรรษ
ท่ี ๒๑  การบริหารจัดการดิจิทัล  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม ่ภาวะผู้นำสมัย
ใหม ่ ทักษะและสมรรถนะดิจิทัลและแนวทางการพัฒนาทักษะสำหรับผู้
บริหารสมัยใหม่  แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยและบริบทแวดล้อมเพื่อ
ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ  กรณีศึกษาการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 471การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)

ED471 Research for Learning Processes and 
Social Development

ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู ้และการพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
เพ่ือให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และสังคม เน้นการจัดการความรู ้โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด
และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการ
จัดให้ผู้เรียนจัดทำรายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนำเสนอผลงานวิจัย

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 481 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

2(1-2-3)
ED481 Instructional Media Design and 
Development

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีนำมาใช้ในการ
ออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลักการผลิต การใช้ และการ
ประเมินสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก

ศษ 482 การจัดการนวัตกรรมและการบริหารรองรับการปรับ

เปลี่ยน 3(2-2-5)
ED482 Innovation Management and Disruption 
Administration

ศึกษาค้นคว้าความรู้และความเข้าใจหลักการแนวคิดเกี่ยว

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หมายเหตุ

กับนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทของนวัตกรรม ขั้น
ตอนและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับ

เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology and Disruptive 
Innovation) นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับเปลี่ยนแปลงวิธีการใน
ทางการศึกษา (Disruptive Technology andInnovation in 
Education) การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation 
Management) การบริหารจัดการรองรับการปรับเปล่ียน 
(Disruption Management) กรอบแนวคิดการจัดการนวัตกรรม 
กรอบแนวคิดการจัดการรองรับการปรับเปลี่ยน แนวทางและการปรับตัว
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง กรณีศึกษานวัตกรรมเปลี่ยนโลกและ
เทคโนโลยีที่กำลังมีแนวโน้มเข้าปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ

R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม
¨ ปรับออก



ตารางแสดงการเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง 2560  และหลักสูตรปรับปรุง 2562
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2560

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2562

หมายเหตุ

วิชาเอก
ดตศ 111     ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น 1 2(2-0-4)
MUE 111    Rudiment of MusicI

ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของโน้ตสากล  กุญแจประจำหลัก ระดับเสียง ตัวโน้ต และตัว
หยุด เครื่องหมายกำหนดจังหวะ เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง บันไดเสียง ขั้นคู่และคอร์ดพื้นฐาน

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 112     ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น 2 2(2-0-4)
MUE 112     Rudiment of Music II
(บุรพวิชา ดตศ 111)

ศึกษาเครื่องหมายกำหนดจังหวะ เครื่องหมายประจำกุญแจเสียง บันไดเสียง ขั้นคู่และคอร์ดที่ซับซ้อน

ต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 111

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 113    ประวัติการดนตรีไทย 2(2-0-4)
MUE113    History of Thai Music

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะดนตรีของไทยที่เกี่ยวกับชีวิตประเพณีและการละเล่น ตลอดจน
นาฏศิลป์แบบฉบับ ลักษณะการผสมวง ลักษณะบทเพลงไทยแบบฉบับ คีตกวีและผลงานสำคัญในยุคสมัย
ต่างๆ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดยศ 111     ทฤษฎีดนตรี 

2(2-0-4)

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
Rปรับปรุงชื่อรายวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2560

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2562

หมายเหตุ

MSE111    Theory of Music 
   ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของโน้ตสากล 

กุญแจประจำหลัก ระดับเสียง ตัวโน้ต และตัวหยุด เครื่องหมายกำหนดจังหวะ 
เคร่ืองหมายประจำกุญแจเสียง บันไดเสียง ขั้นคู่และคอร์ดพื้นฐาน

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
Rปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
 ¨ คงเดิม

ดตศ 113      สังคีตนิยม
2(2-0-4)

MUE 113     Music Appreciation
ศึกษาสาระสำคัญเกี่ยวกับดนตรี องค์ประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรี 

ประเภทของดนตรี การผสมวง  ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการและเอกลักษณ์ของดนตรี
ในแต่ละยุค คีตกวีและผลงานสำคัญ  บทบาทของดนตรีในสังคม

     ¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

 ดตศ 115 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก  1 2(2-0-4)
MUE 115 History of Western Music  I

ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก วิวัฒนาการของเครื่องดนตร ีวรรณกรรมดนตรี ลักษณะ
บทเพลง และประวัติคีตกว ียุคกลาง ยุคเรเนซองส ์และยุคบาโรก 

ดยศ 224      ประวัติดนตรีตะวันตก                           3(3-0-6)
MSE224      History of Wester Music

ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก วิวัฒนาการของเครื่องดนตรี 
วรรณกรรมดนตรี ลักษณะบทเพลง ประเภทบทเพลง และประวัติคีตกวี

R ปรับปรุงรหัสวิชา
Rปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
Rปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

 ดตศ 116 ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก  2 2(2-0-4)
MUE 116  History of Western Music II
(บุรพวิชา ดตศ 115)

ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก วิวัฒนาการของเครื่องดนตร ีวรรณกรรม
ดนตรี ลักษณะบทเพลง และประวัติคีตกวี ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก ยุคอิมเพรสชั่นนิส ยุค

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2560

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2562

หมายเหตุ

ศตวรรษที ่20 และดนตรีแจ๊ส ¨ คงเดิม
     R ปรับออก

ดตศ 121     ทักษะดนตรี 1 2(1-2-3)
MUE 121    Music Practicum I

ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัต ิการวิเคราะห ์การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเอก
ของตนเอง 

ดตศ 101     ทักษะดนตรี 1 2(1-2-3)
MSE 101    Music Practicum I

      ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัต ิการวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีเอกของตนเอง 

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 122      ทักษะดนตรี 2 2(1-2-3)
MUE 122     Practicum II
(บุรพวิชา ดตศ 121)

ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัต ิการวิเคราะห ์การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี

เอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 121 

ดยศ 102      ทักษะดนตรี 2 2(1-2-3)
MSE 102     Practicum II
บุรพวิชา : ดยศ 102

   ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห ์การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีเอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 102 

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 123      ขลุ่ยเรคอเดอร ์ 2(1-2-3)
MUE 123     Recorder 

ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัต ิฝึกปฏิบัต ิฝึกซ้อมการเป่าขลุ่ยเรคอเดอร์ในระดับเบื้องต้น 

ดยศ 131      ขลุ่ยเรคอเดอร ์ 2(1-2-3)
MSE 131     Recorder 

   ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ ฝึกปฏิบัต ิฝึกซ้อมการเป่าขลุ่ยเรคอเดอร์ในระดับเบื้องต้น 

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 124  การขับร้องเพลงพื้นบ้าน 2(1-2-3)
MUE 124  Thai Folk Music Singing

ศึกษาการขับร้องเพลงพื้นบ้านไทย  ประวัติความเป็นมา  ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นบ้านไทยและ

 ดยศ 112     การขับร้องเพลงพื้นบ้าน 2(1-2-3)
MSE 112     Thai Folk Music Singing

   ศึกษาการขับร้องเพลงพื้นบ้านไทย  ประวัติความเป็นมา  ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นบ้านไทย

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2560

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2562

หมายเหตุ

ศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเพลงพื้นบ้าน  และศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเพลงพื้นบ้าน  ¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 126 การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ 1 2(1-2-3)
MUE 126 Ear Training and Solfege 1

ศึกษาและเรียนรู้การฝึกโสตประสาท ระบบการอ่านโน้ต และออกเสียงระบบ โซลเฟจ (Solfege) การ
ฝึกจังหวะในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการ วางพื้นฐานทางด้านโสตประสาท การอ่านโน้ตและการร้องให้อยู่ในระดับ
เสียงท่ีถูกต้องและแม่นยำ การฝึกจังหวะจากระดับพื้นฐานได ้อย่างคล่องแคล่วและ แม่นยำ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน การปฏิบัต ิและการสอน ได้เป็นอย่างด ีและมีประสิทธิภาพ

ดยศ 122 การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ 1 3(2-2-5)
MSE 122Ear Training and Solfege I

ศึกษาเทคนิคการฝึกโสตประสาทระบบการอ่านโน้ตการออกเสียงและการฝึกจังหวะด้วยวิธีโซลเฟจ
โดยการร้องเพลง

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

R ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 227 การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ 2 2(1-2-3)
MUE 227 Ear Training and Solfege II
บุรพวิชา: ดตศ 126

ศึกษาเทคนิคการฝึกโสตประสาทระบบการอ่านโน้ตการออกเสียงและการฝึกจังหวะด้วยวิธีโซลเฟจโดย

การร้องเพลงต่อเนื่องจากรายวิชาดยศ 126 การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ

ดยศ 124 การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ 2 3(2-2-5)
MSE 124Ear Training and Solfege II
บุรพวิชา: ดยศ 122

ศึกษาเทคนิคการฝึกโสตประสาทระบบการอ่านโน้ตการออกเสียงและการฝึกจังหวะด้วยวิธีโซลเฟจโดย

การร้องเพลงต่อเนื่องจากรายวิชาดยศ 123 การฝึกโสตประสาทและวิธีโซลเฟจ

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

R ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 201   ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 3(2-2-5)
MUE 201   English for Music Teacher 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เน้นการอ่าน  การฟัง และการพูดสื่อสาร  คำศัพท์ทางด้าน
ดนตรี  โครงสร้างภาษาอังกฤษและการส่ือสาร

ดยศ 203      ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 1 2(2-0-4)
MSE203     English for Music Teacher I

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ ท่ีเน้นการอ่าน  การฟัง และการพูดสื่อสาร  คำศัพท์
ทางด้านดนตรี  โครงสร้างภาษาอังกฤษและการส่ือสาร

   R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

R ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 202     นวัตกรรมและการวิจัยทางการสอนดนตรี 2(1-2-3) ดยศ 335     นวัตกรรมและการวิจัยทางการสอนดนตรี 2(1-2-3)     R ปรับปรุงรหัสวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2560

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2562

หมายเหตุ

MUE 202    Innovation and Research in Music Pedagogy
ศึกษาและค้นคว้าองค์ความรู ้ นวัตกรรมการสอนดนตร ี การวิจัย และวิเคราะห์สถานภาพองค์

ความรู้ทางดนตรีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยดนตรีสำหรับเด็ก 

MSE 335    Innovation and Research in Music Pedagogy
   ศึกษาและค้นคว้าองค์ความรู ้ นวัตกรรมการสอนดนตรี  การวิจัย และวิเคราะห์สถานภาพ

องค์ความรู้ทางดนตรีท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยดนตรีสำหรับเด็ก 

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 211    ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย 2(2-0-4)
MUE 211 History of Traditional Thai  Music

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และจุลประวัติศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีของไทย  ลักษณะบทเพลงไทย คีตกวีและผลงานเพลงไทยที่สำคัญในแต่ยุคสมัย

 ดยศ 212    ประวัติศาสตร์ดนตรี 2(2-0-4)
MSE 212 History of Music

       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ
จุลประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับดนตร ี วิวัฒนาการของเคร่ืองดนตร ีวรรณกรรมดนตรี ลักษณะบทเพลง 
ประเภทบทเพลง คีตกวีและผลงานที่สำคัญในแต่ยุคสมัย 

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 212 การบันทึกโน้ตเพลงไทย             2(1-2-3)
MUE 212 Traditional Thai Music Notation

ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากล

ดยศ 211    การบันทึกโน้ตเพลงไทย 2(1-2-3)
MSE211    Traditional Thai Music Notation

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากล 

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 213   ทฤษฎีการประสานเสียง 1 2(1-2-3)
MUE 213  Theory of Music Harmony I

ศึกษาทฤษฎีการประสานเสียงแบบไดอาโทนิค การวิเคราะห์คอร์ด การดำเนินคอร์ด การใช้โน้ตนอก
คอร์ด ฝึกปฏิบัติการเขียนแนวประสานสองถึงสี่แนว

ดยศ 231     ทฤษฎีการประสานเสียง 1 3(3-0-6)
MSE 231    Theory of Music Harmony I

        ศึกษาทฤษฎีการประสานเสียงแบบไดอาโทนิค การวิเคราะห์คอร์ด การดำเนินคอร์ด การใช้
โน้ตนอกคอร์ด ฝึกปฏิบัติการเขียนแนวประสานสองถึงสี่แนว

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

R ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2560

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2562

หมายเหตุ

ดตศ 214  ทฤษฎีการประสานเสียง 2 2(1-2-3)
MUE 214 Theory of Music Harmony II
(บุรพวิชา ดตศ 213)

ศึกษาทฤษฎีการประสานเสียงแบบโครมาติก การวิเคราะห์คอร์ด การดำเนินคอร์ด ฝึกปฏิบัติการ
เขียนแนวประสานสองถึงสี่แนว

ดยศ 225   ทฤษฎีการประสานเสียง 2 3(3-0-6)
MSE 225   Theory of Music Harmony II
บุรพวิชา: ดตศ 221

      ศึกษาทฤษฎีการประสานเสียงแบบโครมาติก การวิเคราะห์คอร์ด การดำเนินคอร์ด ฝึกปฏิบัติ
การเขียนแนวประสานสองถึงสี่แนว

   R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

R ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 221  ทักษะดนตรี 3 2(1-2-3)
MUE 221 Music Practicum III
(บุรพวิชา ดตศ 122)

ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัต ิการวิเคราะห ์การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี

เอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 122 

ดยศ 201    ทักษะดนตรี 3 2(1-2-3)
MSE 201   Music Practicum III
บุรพวิชา: ดยศ 102

  ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัต ิการวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีเอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 102

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 222 ทักษะดนตรี 4 2(1-2-3)
MUE 222 Music Practicum IV
(บุรพวิชา ดตศ 221)

ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัต ิการวิเคราะห ์การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี

ดยศ 202    ทักษะดนตรี 4 2(1-2-3)
MSE 202    Music Practicum IV
บุรพวิชา: ดยศ 201

   ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห ์การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่อง

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2560

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2562

หมายเหตุ

เอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 221 ดนตรีเอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 202 ¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 223 การขับร้องเพลงไทย 2(1-2-3)
MUE 223 Traditional Thai Music Singing 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักการขับร้องเพลงไทย การขับเสภา ฝึกขับร้องเพลงที่ใช้สอนขับร้องใน
โรงเรียน วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมประกอบการสอนขับร้อง

ดยศ 113   การขับร้องเพลงไทย 2(1-2-3)
MSE113   Traditional Thai Music Singing 

  ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักการขับร้องเพลงไทย การขับเสภา ฝึกขับร้องเพลงที่ใช้สอนขับร้องใน
โรงเรียน วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมประกอบการสอนขับร้อง

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 224      ทักษะดนตรีเอเชีย 1 2(1-2-3)
MUE 224     Asian Music Practicum I

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีในภูมิภาคเอเชีย ศึกษาบทเพลง  และหน้าที่ของดนตรีในสังคม
เอเชีย

ดยศ 215     ทักษะดนตรีเอเชีย 1                                                     2(1-2-3)
MSE 215    Asian Music Practicum I

        ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีในภูมิภาคเอเชีย ศึกษาบทเพลง  และหน้าที่ของดนตรี
ในสังคมเอเชีย

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 225     ทักษะดนตรีเอเชีย 2 2(1-2-3)
MUE 225     Asian Music Practicum II
(บุรพวิชา ดตศ 224)

ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีในภูมิภาคเอเชีย ศึกษาบทเพลง  และหน้าที่ของดนตรีในสังคม
เอเชีย ต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 224

ดยศ 232     ทักษะดนตรีเอเชีย 2 2(1-2-3)
MSE 232    Asian Music Practicum II
บุรพวิชา: ดยศ 215

       ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีในภูมิภาคเอเชีย ศึกษาบทเพลง  และหน้าที่ของดนตรี
ในสังคมเอเชีย ต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 215

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม



รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2560

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2562

หมายเหตุ

ดตศ 226  ทักษะการบรรเลงฆ้องวง 2(1-2-3)
MUE 226 Khong Wong Practicum

ศึกษาความสำคัญ รูปลักษณะองค์ประกอบ  หน้าที่ของฆ้องวงใหญ่ในวงดนตรีไทย   รูปแบบ 
ทักษะวิธีการบรรเลงฆ้องวงใหญ ่ ฝึกปฏิบัติบรรเลงฆ้องวงใหญ่ในแต่ละประเภทของเพลง  

ดยศ 214    ทักษะการบรรเลงฆ้องวง 2(1-2-3)
MSE 214   Khong Wong Practicum

  ศึกษาความสำคัญ รูปลักษณะองค์ประกอบ  หน้าที่ของฆ้องวงใหญ่ในวงดนตรีไทย   รูปแบบ 
ทักษะวิธีการบรรเลงฆ้องวงใหญ ่ ฝึกปฏิบัติบรรเลงฆ้องวงใหญ่ในแต่ละประเภทของเพลง  

   R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 228   เทคโนโลยีดนตรี                                                       2 (1-2-3)

2 (1-2-3)
MUE 228  Music Technology 

ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางดนตร ีฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการบันทึกโน้ต
เพลง การบันทึกเสียง ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางดนตรี

ดยศ 213     เทคโนโลยีดนตรี
2 (1-2-3)

MSE 213    Music Technology 
     ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางดนตร ีฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการ

บันทึกโน้ตเพลง การบันทึกเสียง ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางดนตรี

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2556

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 2560

หมายเหตุ
ดตศ   241  การบริหารจัดการดนตรีไทย                                      2(1-2-3)
MUE 241 Thai Music Management and Maintenance
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการผสมวงประเภทต่าง ๆ ท้ังไทย การซ่อมเครื่องดนตร ีการจัดหาหรือสร้างเครื่องดนตรี  โน้ตเพลง การรักษาวัสดุต่าง ๆ ทางดนตรี  การดำเนินการต่าง ๆ ทางดนตรี



¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 301  หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ดนตรีระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
MUE  301  Music Curriculum and  Learning Management in Primary Level

ศึกษาความเป็นมาของหลักสูตรดนตรีในประเทศไทย  ปรัชญาหลักสูตร    การวิเคราะห์และการจัดทำหลักสูตร  ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน  การจัดการเรียนรู้  กิจกรรมดนตรี  ส่ือการจัดการเรียนรู้  การ
ประเมินผลทางดนตรี  และฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 302  หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ดนตรีระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
 MUE 302 Music Curriculum and  Learning Management  in Secondary Level

ศึกษาความเป็นมาของหลักสูตรดนตรีในประเทศไทย  ปรัชญาหลักสูตร    การวิเคราะห์และการจัดทำหลักสูตร  ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน  การจัดการเรียนรู้  กิจกรรมดนตรี  ส่ือการจัดการเรียนรู้  การ
ประเมินผลทางดนตรี  และฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีในระดับมัธยมศึกษา



ดยศ 303    หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ดนตรีในสถานศึกษา 3(2-2-5)
MSE  303   Music Curriculum and  Learning Management in School

  ศึกษาความเป็นมาของหลักสูตรดนตรีในประเทศไทย  ปรัชญาหลักสูตร    การวิเคราะห์และการจัดทำหลักสูตร  ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน  การจัดการ
เรียนรู้  กิจกรรมดนตรี  สื่อการจัดการเรียนรู้  การประเมินผลทางดนตรี  และฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีในสถานศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

    ¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

R รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

ดตศ 303    ศาสตร์แห่งการสอนเครื่องลมไม้ 2(1-2-3)
MUE 303    Woodwind Pedagogy

ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล  และฝึกปฏิบัติการสอนเครื่องลมไม้

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต



¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 304     ศาสตร์แห่งการสอนเครื่องลมทองเหลือง 2(1-2-3)
MUE 304    Brass Pedagogy

ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  สื่อการเรียนรู้  การประเมินผล  และฝึกปฏิบัติการสอนเครื่องลมทองเหลือง

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 305     ศาสตร์แห่งการสอนเคร่ืองกระทบประกอบจังหวะ 2(1-2-3)
MUE 305    Percussion Pedagogy

ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  สื่อการเรียนรู้  การประเมินผล  และฝึกปฏิบัติการสอนเครื่องกระทบประกอบจังหวะ

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 306  ศาสตร์แห่งการสอนเคร่ืองคีย์บอร์ด 2(1-2-3)
MUE 306  Keyboard Pedagogy



ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  สื่อการเรียนรู้  การประเมินผล  และฝึกปฏิบัติการสอนเครื่องคีย์บอร์ด

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 307  ศาสตร์แห่งการสอนเคร่ืองสายสากล 2(1-2-3)
MUE 307  String Pedagogy

ศึกษาประวัติ  ทฤษฎีการปฏิบัติเคร่ืองในตระกูลเครื่องสายสากล เรียนรู้ถึง การตั้งสาย การฝึกเบื้องต้น แบบฝึกหัด และบทเพลงท่ีสำคัญที่ใช้สำหรับแต่ละเครื่อง เรียนการปฏิบัติเบื้องต้น  รวมไปถึงการดูแลรักษาเครื่อง
เบื้องต้น จนสามารถนำไปถ่ายทอดในช้ันเรียนเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

   ¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 311  คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย 2(2-0-4)
MUE 311  Traditional Thai Musical Form and Analysis

ศึกษาโครงสร้างบทเพลงไทย  ประโยคเพลง วรรคเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บันไดเสียง  กระสวนทำนองและกระสวนจังหวะดนตรีไทย

ดยศ 331     คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย 2(2-0-4)
MSE 331    Traditional Thai Musical Form and Analysis

      ศึกษาโครงสร้างบทเพลงไทย  ประโยคเพลง วรรคเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บันไดเสียง  กระสวนทำนองและกระสวนจังหวะดนตรีไทย



R ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม



ดตศ 312      การประพันธ์เพลง   2(2-0-4)
MUE 312  Composition 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการประพันธ์เพลง ขั้นต้น จากบทเพลงในยุคต่าง รูปแบบต่างๆ และสามารถประพันธ์บทเพลงตั้งแต่แนวเดียวขึ้นไปได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนในชั้นเรียนได้
เป็นอย่างดี

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 321    ทักษะดนตรี 5 2(1-2-3)
MUE 321   Music Practicum  V
(บุรพวิชา ดตศ 222)

ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 222 

ดยศ 301     ทักษะดนตรี 5 2(1-2-3)
MSE 301    Music Practicum  V
บุรพวิชา : ดยศ 202

   ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 202

R ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 322     ทักษะดนตรี 6 2(1-2-3)



MUE 322   Music Practicum VI
(บุรพวิชา ดตศ 321)

ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 321

ดยศ 302      ทักษะดนตรี 6 2(1-2-3)
MSE 302    Music Practicum VI
บุรพวิชา: ดยศ 301

  ศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติ การวิเคราะห์ การตีความบทเพลง การฝึกซ้อม การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกของตนเองต่อเนื่องจากวิชา ดยศ 301

R ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 323  ทักษะการรวมวงดนตรี 1 2(1-2-3)
MUE 323  Music EnsembleI

ศึกษาเทคนิคและการปฏิบัติการรวมวงดนตรี ตั้งแต่วงดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงวงดนตรีขนาดใหญ ่ 

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก



ดตศ 324  ทักษะการรวมวงดนตรี 2 2(1-2-3)
MUE 324  Music Ensemble II
(บุรพวิชา ดตศ 323)

ศึกษาเทคนิคและการปฏิบัติการรวมวงดนตรี ตั้งแต่วงดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงวงดนตรีขนาดใหญ ่ ต่อเนื่องจากวิชา ดตศ 323  

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 325  การขับร้องประสานเสียง 2(1-2-3)
MUE 325 Choir Class 

ศึกษา วิเคราะห ์ตีความบทเพลง และฝึกปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง 2 ถึง 4 แนว 

ดยศ 334     การขับร้องประสานเสียง 2(1-2-3)
MSE 334    Choir Class 

   ศึกษา วิเคราะห ์ตีความบทเพลง และฝึกปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง 2 ถึง 4 แนว 

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม



ดตศ 326
MUE 326

การแปรทำนองดนตรีไทย

Traditional Thai Music Rendition
2(1-2-3)

ศึกษาหลักการ วิธีการแปรทำนองจากทำนองหลักเป็นทำนองแปรตามเอกลักษณ์ของแต่ละเคร่ืองดนตร ี ความสัมพันธ์ของการแปรทำนองท่ีได้รับอิทธิพลทางดนตรีวิทยาจากทำนองหลัก และฝึกปฏิบัติการแปรทำนอง
ตามเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเคร่ืองมือเอกและเคร่ืองมือรอง

ดยศ 333
MSE 333

การแปรทำนองดนตรีไทย                          2(1-2-3)
Traditional Thai Music Rendition

       ศึกษาหลักการ วิธีการแปรทำนองจากทำนองหลักเป็นทำนองแปรตามเอกลักษณ์ของแต่ละเคร่ืองดนตร ี ความสัมพันธ์ของการแปรทำนองท่ีได้รับอิทธิพลทางดนตรีวิทยาจากทำนองหลัก และฝึกปฏิบัติการแปร
ทำนองตามเครื่องดนตรีที่เป็นเคร่ืองมือเอกและเคร่ืองมือรอง

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ  341  การจัดการและซ่อมสร้างดนตรีไทย 2(1-2-3)
MUE  341 Thai Music Management and Maintenance

ศึกษากระบวนการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีไทย  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการซ่อมแซม การดูแลรักษา และกระบวนการสร้างเครื่องดนตรีไทย

ดยศ 314       การจัดการและซ่อมสร้างดนตรีไทย 2(1-2-3)
MSE  314     Thai Music Management and Maintenance

        ศึกษากระบวนการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีไทย  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการซ่อมแซม การดูแลรักษา และกระบวนการสร้างเครื่องดนตรีไทย

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 401 การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 2(1–2-3)



MUE 401 Thai  Musical  Instrument  Teaching  Method
ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  ส่ือการเรียนรู้  การประเมินผล  และฝึกปฏิบัติการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา

¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 402   การสอนขับร้องเพลงไทย 2(1–2-3)
MUE 402  Thai Classical Singing Teaching  Method

ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล  
และฝึกปฏิบัติการสอนขับร้องเพลงไทย

ดยศ 431       การสอนขับร้องเพลงไทย 2(1–2-3)
MSE 431      Thai Classical Singing Teaching  Method

        ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  สื่อการเรียนรู้  การประเมินผล  และฝึกปฏิบัติการสอนขับร้องเพลงไทย
    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่



R คงเดิม
ดตศ 403 การสอนดนตรีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1–2-3)
MUE 403  Students  with Special Needs Music Teaching  Method

ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  ส่ือการเรียนรู้  การประเมินผล  และฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

ดยศ 432       การสอนดนตรีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1–2-3)
MSE 432      Students  with Special Needs Music Teaching  Method

      ศึกษาและออกแบบวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  ส่ือการเรียนรู้  การประเมินผล  และฝึกปฏิบัติการสอนดนตรีสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

    R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ทศศ 406  พหุศิลปศึกษา             2(2-0-4)
VAE 406   Multi- Art  Education

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิด  กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมพหุศิลปศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ พหุปัญญา  ภูมิปัญญาไทย   ศิลปะหลังสมัยใหม่   ความสามารถพิเศษ  และศิลปศึกษาเชิงแบบแผน    ศึกษาใน
เชิงบูรณาการร่วมกับดนตรี นาฏศิลป ์การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าแนวทางการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนด้านพหุศิลปศึกษา

¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 411   ดนตรีเอเชียศึกษา 2(2-0-4)
MUE 411  Asian Music Studies



     ศึกษาดนตรีของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เคร่ืองดนตร ี   ระบบเสียง   ลักษณะบทเพลง  รูปแบบการผสมวง  และความสัมพันธ์ของดนตรีในภูมิภาค  

ดยศ 312     ดนตรีเอเชียศึกษา 2(2-0-4)
MSE 312    Asian Music Studies

       ศึกษาดนตรีของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เครื่องดนตรี    ระบบเสียง   ลักษณะบทเพลง  รูปแบบการผสมวง  และความสัมพันธ์ของดนตรีในภูมิภาค  

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 412     การประพันธ์เพลงไทย 2(1–2-3)
MUE 412   Traditional Thai Music Composition

        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการประพันธ์เพลงไทย ประเภทเพลงทางพื้นและเพลงทางกรอ การสร้างประโยคเพลง  การเชื่อมต่อประโยคเพลง   การยืด  ขยาย  และการตัดเพลงไทย  
 ดยศ 433     การประพันธ์เพลงไทย 2(1–2-3)
MSE 433   Traditional Thai Music Composition

        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการประพันธ์เพลงไทย ประเภทเพลงทางพื้นและเพลงทางกรอ การสร้างประโยคเพลง  การเช่ือมต่อประโยคเพลง   การยืด  ขยาย  และการตัดเพลงไทย  

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม



ดตศ 415  คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย 2(2-0-4)
MUE 415  Thai Musical Form and Analysis

ศึกษาและค้นคว้า เกี่ยวกับแบบแผนโครงสร้างของบทเพลงไทย  วรรณคดีประเภทต่าง ๆ  ลักษณะประโยค การร้อง  รับ  ล้อ  หน้าทับต่าง ๆ

ดยศ 331     คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทย 2(2-0-4)
MSE 331    Traditional Thai Musical Form and Analysis

      ศึกษาโครงสร้างบทเพลงไทย  ประโยคเพลง วรรคเพลง ลูกตก กลุ่มเสียง บันไดเสียง  กระสวนทำนองและกระสวนจังหวะดนตรีไทย

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 421 คีย์บอร์ด 2(1-2-3)
MUE 421 Keyboard

ศึกษาประวัติและทฤษฎีการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในตระกูลเครื่องล่ิมนิ้ว การวางมือ การฝึกปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดและบทเพลงสำคัญ และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีเบื้องต้น

 ดยศ 434     คีย์บอร์ด 2(1-2-3)
MSE 434    Keyboard

     ศึกษาประวัติและทฤษฎีการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีในตระกูลเครื่องล่ิมนิ้ว การวางมือ การฝึกปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดและบทเพลงสำคัญ และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีเบื้องต้น

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 422
MUE 422

การปรับวงดนตรีไทย

Traditional Thai Music Ensemble Technique 2(1–2-3)



ศึกษาแนวทางและวิธีการปรับวงดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ วงมโหร ีวงมหาดุริยางค ์ทั้งการบรรเลงทั่วไป การบรรเลงในการประกวด และการบรรเลงในพิธีกรรม

ดยศ 313
MSE 313

การปรับวงดนตรีไทย                                                      2(1–2-3)
Traditional Thai Music Ensemble Technique

       ศึกษาแนวทางและวิธีการปรับวงดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ วงมโหร ีวงมหาดุริยางค ์ทั้งการบรรเลงทั่วไป การบรรเลงในการประกวด และการบรรเลงในพิธีกรรม

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 423
MUE 423

ทักษะปี่พาทย์มอญ                                              2(1-2-3)
Piphat  Mon  Practicum

2(1-2-3)

ฝึกปฏิบัติการบรรเลงปี่พาทย์มอญพื้นฐาน การใช้มือฆ้องมอญในการบรรเลงเพลงมอญ เพลงพิธีกรรมของมอญสำหรับวงปี่พาทย์มอญ และสำนวนเพลงมอญของแต่ละสำนัก

ดยศ 435
MSE 435

ทักษะปี่พาทย์มอญ                                                        2(1-2-3)
Piphat  Mon  Practicum

       ฝึกปฏิบัติการบรรเลงปี่พาทย์มอญพื้นฐาน การใช้มือฆ้องมอญในการบรรเลงเพลงมอญ เพลงพิธีกรรมของมอญสำหรับวงปี่พาทย์มอญ และสำนวนเพลงมอญของแต่ละสำนัก

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

 ดตศ 424 การอำนวยเพลง 2(1-2-3)
MUE 424 Conducting

ศึกษาการตีความและวิเคราะห์บทเพลง ฝึกปฏิบัติการอำนวยเพลง เทคนิคการสื่อสารกับนักดนตร ีและฝึกซ้อมการอำนวยเพลงกับวงดนตรีในแต่ละประเภท 



¨ ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา
¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา
¨ รายวิชาใหม่
¨ คงเดิม

     R ปรับออก

ดตศ 451     ดนตรีพื้นบ้านไทย 2(1-2-3)
MUE 451    Thai Folk Music

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลดนตรีพ้ืนบ้าน เพลงพื้นบ้านภาคต่างๆของไทย  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านระดับต้น และศึกษารูปแบบการประสมวงของวงดนตรีพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาคของไทย

ดยศ 436     ดนตรีพื้นบ้านไทย 2(1-2-3)
MSE 436    Thai Folk Music

        ศึกษาค้นคว้าข้อมูลดนตรีพ้ืนบ้าน เพลงพื้นบ้านภาคต่างๆของไทย  ฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านระดับต้น และศึกษารูปแบบการประสมวงของวงดนตรีพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาคของไทย
R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 452     ดนตรีประกอบการแสดงของไทย 2(1-2-3)
MUE 452    Music for Thai Dance and Drama

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบรรเลงดนตรี  การขับร้องประกอบการแสดงของไทยในแต่ละประเภท



ดยศ 411     ดนตรีประกอบการแสดงของไทย 2(1-2-3)
MSE 411    Music for Thai Dance and Drama

  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบรรเลงดนตรี  การขับร้องประกอบการแสดงของไทยในแต่ละประเภท

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 453 ดนตรีประกอบพิธีกรรม 2(1-2-3)
MUE 453 Music for Ceremony

ศึกษาประวัติ และความสัมพันธ์ของดนตรีไทยกับพิธีกรรม  ฝึกปฏิบัติบทเพลงไทย ที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม

ดยศ 437     ดนตรีประกอบพิธีกรรม 2(1-2-3)
MSE 437     Music for Ceremony

     ศึกษาประวัติ และความสัมพันธ์ของดนตรีไทยกับพิธีกรรม  ฝึกปฏิบัติบทเพลงไทย ที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 461   สัมมนาการวิจัยทางดนตรีศึกษา                               2( 1-2-3)
MUE 461  Seminar on Music Education Research

สัมมนาและศึกษาข้อมูลทางด้านดนตรีศึกษา  ประเด็นทางดนตรีศึกษา  วิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรีศึกษา  และฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัย



ดยศ 315    สัมมนาการวิจัยทางดนตรีศึกษา 3( 2-2-5)
MSE 315   Seminar on Music Education Research

  สัมมนาและศึกษาข้อมูลทางด้านดนตรีศึกษา  ประเด็นทางดนตรีศึกษา  วิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรีศึกษา  และฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัย
R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม

ดตศ 471     ดุริยนิพนธ์ 3(2-2-5)
MUE 471    Music Thesis 

ศึกษาระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรีศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผล  ปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยทางดนตรีศึกษา

ดยศ 401     ดุริยนิพนธ์ 3(2-2-5)
MSE 401    Music Thesis

    ศึกษาระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรีศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผล  ปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยทางดนตรีศึกษา

R ปรับปรุงรหัสวิชา
¨ปรับปรุงชื่อรายวิชา

¨ ปรับปรุงจำนวนหน่วยกิต
¨ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

¨ รายวิชาใหม่
R คงเดิม



รายงานการวิเคราะห ์ELOs โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

1. Expected Learning Outcomes

ELO 1 สามารถจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากล ให้กับนักเรียนระดับประถมและมัธยม 
(Evaluating/ Creating)
ELO 2 สามารถทำวงดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากลเพื่อการแสดงและการประกวด (Evaluating/ Creating)
ELO 3 สามารถสร้างสื่อการสอนดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (Evaluating/ 
Creating)
ELO 4 สามารถบูรณาการการทำงานดนตรีกับงานในศาสตร์อื่นบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม (Apply/ 
Analyzing)

No. ELOS Specific Skill Generic Skill
ELO 1 สามารถจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากล ให้กับ

นักเรียนระดับประถมและมัธยม (Evaluating/ Creating)
✓

ELO 2 สามารถทำวงดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากลเพื่อการแสดงและการ
ประกวด (Evaluating/ Creating) ✓

ELO 3 สามารถสร้างสื่อการสอนดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากลเพ่ือพัฒนาผู้
เรียนอย่างเป็นระบบ (Evaluating/ Creating) ✓

ELO 4 สามารถบูรณาการการทำงานดนตรีกับงานในศาสตร์อื่นบนพื้นฐาน
คุณธรรมจริยธรรม (Apply/ Analyzing) ✓



Alignment of Stakeholders Requirements with ELOs
No ELO NQF Studen

t
Academic 

Staff
Alumn

i
Employer

ELO1 สามารถจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและ/หรือ 
ดนตรีสากล ให้กับนักเรียนระดับประถมและ
มัธยม (Evaluating/ Creating)

✓ ✓ ✓ ✓
ELO2 สามารถทำวงดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากล

เพ่ือการแสดงและการประกวด (Evaluating/ 
Creating)

✓ ✓ ✓ ✓
ELO3 สามารถสร้างสื่อการสอนดนตรีไทยและ/หรือ 

ดนตรีสากลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
(Evaluating/ Creating)

✓ ✓ ✓ ✓
ELO4 สามารถบูรณาการการทำงานดนตรีกับงานใน

ศาสตร์อื่นบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม (Apply/ 
Analyzing)

✓ ✓ ✓ ✓

Classification of ELOs
ELOs K Skills C AUN-QA

Hard Soft Specific Generi
c

ELO1 สามารถจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย
และ/หรือ ดนตรีสากล ให้กับนักเรียนระดับ
ประถมและมัธยม (Evaluating/ Creating) ✓

✓ ✓
ELO2 สามารถทำวงดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากล

เพ่ือการแสดงและการประกวด (Evaluating/ 
Creating) ✓ ✓ ✓ ✓

ELO3 สามารถสร้างสื่อการสอนดนตรีไทยและ/หรือ 
ดนตรีสากลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
(Evaluating/ Creating) ✓ ✓ ✓

ELO4 สามารถบูรณาการการทำงานดนตรีกับงานใน
ศาสตร์อื่นบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม 
(Apply/ Analyzing) ✓ ✓ ✓



Align Teaching & Learning and Assessment Schemes with ELOs (Constructive Alignment)

No ELO
คำอธิบาย

T&L Approch
Depending on the level of taxonomy stated

Assessment Scheme
Depending on the level of 

taxonomy stated

1
สามารถจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย
และ/หรือ ดนตรีสากล ให้กับนักเรียนระดับ
ประถมและมัธยม (Evaluating/ Creating)

ให้ความรู้เร่ืองแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีตามด้วย
การสร้างสถานการณ์จำลองห้องเรียนดนตรีและสถานการณ์
จริงใน รร สาธิต

ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ใช้บัณฑิต

2

สามารถทำวงดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากล
เพื่อการแสดงและการประกวด (Evaluating/ 
Creating)

ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ การรวมวง การปรับวงดนตรี ให้มี
คุณภาพและพัฒนาทักษะทางดนตรีของผู้เรียน

คุณภาพการบรรเลง การตอบรับจาก
ประชาคม และรางวัลในการประกวด

3

สามารถสร้างสื่อการสอนดนตรีไทยและ/หรือ 
ดนตรีสากลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
(Evaluating/ Creating)

ให้ความรู้การออกแบบสื่อและวิธีวิทยาทางการวิจัย และให้
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อการสอนดนตรี

คุณภาพของสื่อการเรียนการสอนทาง
ดนตรี
ผ่านการวัดประเมินผลหลังการใช้

No ELO
คำอธิบาย

T&L Approch
Depending on the level of taxonomy stated

Assessment Scheme
Depending on the level of 

taxonomy stated
4 สามารถบูรณาการการทำงานดนตรีกับงานใน
ศาสตร์อื่นบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม 
(Apply/ Analyzing)

ให้ความรู้การบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างดนตรีที่เชื่อมโยง
กับศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมและให้ปลูกฝังความกตัญญูผ่าน
ขนบการไหว้ครูในเชิงคุณค่าและปลูกฝังเร่ืองการอ่อนน้อม
ถ่อมตนการเป็นนักดนตรีครูดนตรีที่ดีที่ทำงานกับผู้อื่นได้

ส่ือการเรียนการสอน และแนวทางการทำ
วิจัยที่บูรณาการกับศาสตร์อื่น
การปฏิบัติตนของศิษย์ต่อครูและการนำ
ความคิดเรื่องการไหว้ครูไปสืบสาน
ประเพณี





2.  Backward Curriculum design
ELO 1 สามารถจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากล ให้กับนักเรียนระดับประถมและมัธยม (Evaluating/ Creating)
ELO 2 สามารถทำวงดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากลเพื่อการแสดงและการประกวด (Evaluating/ Creating)
ELO 3 สามารถสร้างสื่อการสอนดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรีสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (Evaluating/ Creating)
ELO 4 สามารถบูรณาการการทำงานดนตรีกับงานในศาสตร์อื่นบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม (Apply/ Analyzing)

ELOs Type of Skill Knowledge
Specific Generic

ELO1 สามารถจัดการเรียนการ
สอนดนตรีไทยและ/หรือ ดนตรี
สากล ให้กับนักเรียนระดับประถม
และมัธยม (Evaluating/ 
Creating)

SS1 ทักษะการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีไทยและ/หรือดนตรีสากล 
SS2 ทักษะการปฏิบัติดนตรี
SS3 ทักษะการสร้างสรรค์งานดนตรี

GS1 ทักษะการ
ส่ือสาร GS2 ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
GS3 ทักษะการสร้างแรงจูงใจ

K1 ปรัชญาดนตรีศึกษา
K2 ความรู้ด้านวิธีสอนทางดนตรี
K3 ความรู้ด้านทฤษฎีดนตรี
K4 ความรู้ด้านการปฏิบัติดนตรี
K5 ความรู้ด้านจิตวิทยาดนตรี
K6 ความรู้ด้านพัฒนาการของเด็ก
K7 การวัดผล
K8 การออกแบบการเรียนการสอน



ELO2 สามารถทำวงดนตรีไทยและ/หรือ 
ดนตรีสากลเพ่ือการแสดงและการประกวด 
(Evaluating/ Creating)

SS2 ทักษะการปฏิบัติดนตรี
SS3 ทักษะการสร้างสรรค์งาน
ดนตรี
SS4 ทักษะการรวมวงดนตรี
SS5 ทักษะการปรับวงดนตรี

GS1 ทักษะการสื่อสาร
GS3 ทักษะการสร้างแรง
จูงใจ
GS4 การบริหารจัดการวง
ดนตรี
GS5 การทำงานเป็นทีม

K1 ปรัชญาดนตรีศึกษา
K2 ความรู้ด้านวิธีสอนทาง
ดนตรี
K3 ความรู้ด้านทฤษฎีดนตรี
K4 ความรู้ด้านการปฏิบัติดนตรี
K5 ความรู้ด้านจิตวิทยาดนตรี
K6 ความรู้ด้านพัฒนาการของ
เด็ก
K9 เทคนิคการปรับวง
K10 การเรียบเรียงดนตรี
K11 การประสมวง



ELO 3 สามารถสร้างสื่อการสอนดนตรีไทย
และ/หรือ ดนตรีสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ (Evaluating/ Creating)

SS6 การกำหนดประเด็นการสร้าง
ส่ือการสอน
SS7 การออกแบบสื่อการสอน
SS8 การผลิตสื่อการสอน
SS9 การวิจัยทางดนตรี
SS10 การเก็บข้อมูลทางดนตรี

GS6 ทักษะการสืบค้นข้อมูลทางดนตรี
GS7 การประยุกต์และเชื่อมโยงความ
รู้ทางดนตรี
GS8 การประเมินผลสร้างสื่อการสอน
ทางดนตรี

K1 ปรัชญาดนตรีศึกษา
K3 ความรู้ด้านทฤษฎีดนตรี
K4 ความรู้ด้านการปฏิบัติ
ดนตรี
K5 ความรู้ด้านจิตวิทยาดนตรี
K6 ความรู้ด้านพัฒนาการของ
เด็ก
K7 การวัดผล
K12 เทคโนโลยีดนตรี
K13 ความรู้ด้านทางทัศนศิลป์
K14 ความรู้ทางการวิจัยดนตรี

ELO 4 สามารถบูรณาการการทำงานดนตรีกับ
งานในศาสตร์อื่นบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม 
(Apply/ Analyzing)

GS9 ทักษะการสื่อสารทางดนตรี
GS10 ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
GS11 ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม

K15 ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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