
 
ตารางวเิคราะห์เนือ้หาความรู้ตามรายวชิาทีเ่ปิดสอน เทยีบกบัสาระความรู้ 

ตามมาตรฐานทีคุ่รุสภาก าหนด 
 

ช่ือสถาบันทีข่อรับการรับรอง       สถาบนัการพลศึกษา  วทิยาเขตมหาสารคาม 
ช่ือหลกัสูตร  (ภาษาไทย)     ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู              ช่ือย่อ   ปวค.          
ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอน    ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2548  และภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2549   

           (ใชแ้ผนการเรียนเดียวกนั) 
 

มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตามมาตรฐาน ช่ือวชิาและค าอธิบาย
รายวชิา 

ผลการวเิคราะห์ 

๑. ภาษาและ
เทคโนโลยี
ส าหรับครู 

(๑) ภาษาไทยส าหรับ
ครู 
(๒) ภาษาองักฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ 
ส าหรับครู 
(๓) เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับครู 

(๑) สามารถใชท้กัษะใน
การฟัง  การพดู การอ่าน  
การเขียนภาษาไทย  เพื่อ 
การส่ือความหมายได้
อยา่งถูกตอ้ง 
(๒) สามารถใชท้กัษะใน
การฟัง การพดู การอ่าน  
การเขียนภาษาองักฤษ 
 หรือภาษาต่างประเทศ          
อ่ืน ๆ  เพื่อ  การส่ือ
ความหมายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
(๓) สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
 

กศ 031001  นวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา(Innovation   and     
Education  Technology) 
            ศึกษาความหมาย   
ความส าคญั  ทฤษฎี และ
ขอบข่ายนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา  
ประโยชน์และคุณค่าของ
ส่ือการสอน  วิธี ระบบ 
และโครงสร้างของระบบ  
การออกแบบ  การเลือก  
การผลิต  การน าเสนอส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การเก็บ
บ ารุง รักษาเคร่ืองมือ ส่ือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ตลอดจน
การน าเอาวสัดุทอ้งถ่ิน  
ภูมิปัญญาชาวบา้นมา
ประยกุตใ์ชท้างการศึกษา 
และสามารถน าไปใชใ้น
สถานประกอบ การได ้

นกัศึกษามีทกัษะ
การพดู การฟัง 
การอ่าน และ
การเขียนทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  
รวมทั้งทกัษะ
เก่ียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์ 
ขั้นพ้ืนฐาน 
เน่ืองจาก
นกัศึกษาเป็นผูท่ี้
ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี
มาแลว้ จึงได้
ผา่นการเรียน
กลุ่มวชิาภาษา
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพราะกลุ่มวชิา
ดงักล่าวเป็นวชิา
บงัคบัในหมวด
วชิาการศึกษา
ทัว่ไป 



   

มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา ผลการวเิคราะห์ 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

ซ่ึงนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี
ทุกหลกัสูตรตอ้ง
เรียน  สถาบนัได้
จดัสอนวชิา
นวตักรรมและ
เทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อให้
นกัศึกษาไดมี้
ความรู้เก่ียวกบั
นวตักรรมและ
เทคโนโลยแีละ
ใชน้วตักรรม
เทคโนโลยใีน
วชิาชีพครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ช่ือวชิาและค าอธิบาย
รายวชิา 

ผลการวเิคราะห์ 

๒. การพฒันา
หลกัสูตร 

(๑) ปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎีการศึกษา 
(๒) ประวติัความ
เป็นมาและระบบการ
จดัการศึกษาไทย 
(๓) วสิยัทศัน์และ
แผน พฒันาการศึกษา
ไทย 
(๔) ทฤษฎีหลกัสูตร 
(๕) การพฒันา
หลกัสูตร 
(๖) มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงชั้นของ 
     หลกัสูตร 
(๗) การพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา   
(๘) ปัญหาและ
แนวโนม้ในการ
พฒันา 
     หลกัสูตร 
 
 

(๑) สามารถวเิคราะห์
หลกัสูตร 
 (๒) สามารถปรับปรุง
และพฒันาหลกัสูตร               
ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
(๓) สามารถประเมิน
หลกัสูตรไดท้ั้งก่อน 
และหลงัการใช้
หลกัสูตร 
(๔) สามารถจดัท า
หลกัสูตร 

กศ 021001  หลกัสูตรและ 
การสอน  (Curriculum  

and     Method   of  
Teaching) 

       ศึกษาความหมายของ
หลกัสูตรชนิดของ
หลกัสูตร     องคป์ระกอบ
ของหลกัสูตร  
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปรัชญาการศึกษากบั
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   
ความส าคญั    และความ
จ าเป็นในการปรับปรุง
พฒันาหลกัสูตร  หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12 ปี    
งานในหนา้ท่ีครูเก่ียวกบั
การเรียนการสอน  
หลกัสูตรกบัการสอน  วธีิ
สอนแบบต่าง  ๆ   ทกัษะ
การสอนและเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการสอน
แบบต่าง  ๆ  การวางแผน
และการจดัท าก าหนดการ
สอนและแผนการสอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้ือหาสาระวชิา
หลกัสูตรและ 
การสอนให้
ความชดัเจน
เก่ียวกบั
ความหมาย 
จุดประสงค ์ชนิด
องคป์ระกอบ
และความส าคญั
ในการปรับปรุง
และพฒันา
หลกัสูตร
การศึกษา
พ้ืนฐานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งการ
ประเมินผล 
สามารถน าไปใช้
ได ้
 
 
 



มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา ผลการวเิคราะห์ 

๓. การจดัการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ทฤษฎีการเรียนรู้
และการสอน 
(๒) รูปแบบการเรียนรู้
และการพฒันารูปแบบ 
การเรียนการสอน 
(๓) การออกแบบและ
การจดัประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 
(๔) การบูรณาการ
เน้ือหาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
(๕) การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบ เรียนรวม 
(๖) เทคนิค และ
วทิยาการจดัการเรียนรู้ 
(๗) การใชแ้ละการผลิต
ส่ือและการ  พฒันา
นวตักรรมในการเรียนรู้    
(๘) การจดัการเรียนรู้
แบบยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
(๙) การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๑)  สามารถน า
ประมวลรายวชิามา
จดัท าแผนการเรียนรู้
รายภาค และตลอดภาค 

(๒) สามารถออกแบบ
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 

(๓) สามารถเลือกใช ้
พฒันาและสร้างส่ือ 

อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

(๔) สามารถจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและ
จ าแนกระดบั 

การเรียนรู้ของผูเ้รียน
จากการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศ  025009 การฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู  1 

8(360 ช่ัวโมง) 
Internship 1 

   การจดัท าแผนการเรียนรู้
ตลอดภาคเรียน และน าแผน
ไปปฏิบติัการสอนตามกลุ่ม
สาระ  ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้  
กระบวนการจดัการเรียนรู้  
โดยบนัทึก วเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ ผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและปัญหาของผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบ    ด าเนินการ
พฒันาและน าเสนอประสบ 
การณ์   เพื่อแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 ผูเ้รียนมีความรู้
เก่ียวกบัทฤษฎี
การเรียนรู้  
วธีิการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ  และ
น าผลการเรียนรู้
มาพฒันารูปแบบ
การเรียนการ
สอนและ
สามารถบูรณา
การเน้ือหาโดย
การออกแบบการ
เรียนรู้ให้
เหมาะสมกบั
ผูเ้รียน  
นอกจากนั้นยงั
สามารถน า
นวตักรรมมาใช้
ในการผลิตส่ือ
การเรียนการ
สอน  และ
สามารถจดัท า
แผนการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือให้
ผูเ้รียนเกิด
ประสบการณ์
เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้  
แลว้น าไปจดั
กิจกรรมหรือ
ทดลองสอนและ
น าเสนอผล
การศึกษา  



มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา ผลการวเิคราะห์ 

๔. จิตวทิยา
ส าหรับครู 

(๑) จิตวทิยา
พ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฒันาการ
มนุษย ์
(๒) จิตวทิยา
การศึกษา 
(๓)  จิตวทิยาการ
แนะแนวและให้
ค  าปรึกษา 
        

(๑) เขา้ใจธรรมชาติ
ของผูเ้รียน 
(๒) สามารถช่วย 
เหลือผูเ้รียนให้
เรียนรู้ 
และพฒันาไดต้าม
ศกัยภาพของตน 
(๓) สามารถให้
ค  าแนะน าช่วยเหลือ
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน 
(๔) สามารถ
ส่งเสริมความถนดั
และความ 
สนใจของผูเ้รียน 

กศ  052002  จติวทิยาพฒันาการ
(Developmental  Psychology) 

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัจิตวทิยาพฒันาการ 
พฒันาการดา้นร่างกาย สติปัญญา  
อารมณ์    สังคมของมนุษยต์ั้งแต่
ปฏิสนธิจนถึงวยัชรา   อิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้มและพนัธุกรรมท่ีมีต่อ
พฒันาการ  บทบาทของครูและ
ผูป้กครองในการท่ีจะฝึกอบรมสัง่
สอนและส่งเสริมพฒันาการ 

 
กศ 052001  จติวทิยาการศึกษา  
(Educational    Psychology) 

   ศึกษาความหมายของ  จิตวทิยา
การ ศึกษา  แนวความ คิดและ
ทศันะของนกัจิตวทิยาการ ศึกษา 
ธรรมชาติของเด็กวยัเรียน การรับรู้ 
และองคป์ระกอบ ของการเรียนรู้     
ทฤษฎีการเรียนรู้ และการ
ประยกุตใ์ช ้ ประเภทของการ
เรียนรู้     ความพร้อม  แรงจูงใจ การ
เสริมสร้างความพร้อมและแรงจูงใจ 
ความจ า การลืมแบบแผนการจดัการ 
ศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการ
เรียนรู้   การน าแนวความคิดและ
ทศันะของนกัจิตวทิยาไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียน 
การสอน 
 

  
 
 

 

เน้ือหาวชิาท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจ มี
แนวคิด ทฤษฎี
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทางดา้นจิตวทิยา
พ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันามนุษย์
เขา้ใจธรรมชาติ
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน สามารถ
ท าใหผู้เ้รียนเกิด
การพฒันาใหมี้
ความพร้อมและ
เกิดการพฒันาทุก 
ๆ ดา้นตาม
ศกัยภาพของ
ตนเอง สามารถ 
น าความรู้ ไป
ประยกุตใ์ชใ้น
การใหค้  า
ช่วยเหลือแนะน า
ใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรู้ตาม
ความสามารถ
และความถนดั
ของตนเอง น า
ความรู้ในระดบัท่ี
สูงข้ึนและอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 
 



มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา ผลการวเิคราะห์ 

๕. การวดัและ
ประเมินผล
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) หลกัการและ
เทคนิคการวดัและ 
ประเมินผลทางการ 

ศึกษา 
(๒) การสร้างและ
การใชเ้คร่ืองมือ
วดัผลและประเมิน 
ผลการ ศึกษา 

(๓) การประเมิน
ตามสภาพจริง 

(๔) การประเมินจาก
แฟ้มสะสมงาน 
(๕) การประเมิน
ภาค ปฏิบติั 

(๖) การประเมินผล
แบบยอ่ยและแบบ

รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑)  สามารถวดัและ
ประเมินผลไดต้าม 
สภาพความเป็นจริง 
(๒) สามารถน าผล
การประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้และ 

หลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศ  041001   การวดัและ
ประเมนิผลการศึกษา  

(Measurement and Evaluation 
in Education) 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  
ความมุ่งหมาย   และประโยชน์ของ
การวดัและประเมินผลทางการ
ศึกษา  ทฤษฎี  หลกัการ  และ
กระบวนการในการวดัและ

ประเมินผลทางการศึกษา   การ
เขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม   
การวดัและการประเมินผลตาม
สภาพจริง แฟ้มสะสมงาน เคร่ือง 
มือชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวดัผล 
หลกัการสร้างเคร่ืองมือการวดัผล
และการหาคุณภาพเคร่ืองมือการ
วดัผล  คุณสมบติั ท่ีดีของเคร่ืองมือ
การวดัผล สถิติท่ีใชใ้นการวดัเเละ
ประเมินผล  การตดัเกรด  การ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑแ์ละอิง
กลุ่ม ฝึกประสบการณ์ การวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษา  การ
รายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
กศ  042002  การประเมนิผล

โครงการ 
(Program Evaluation) 
ศึกษาความหมาย  ความ 
ส าคญั ความมุ่งหมาย และ

ประโยชนข์องการประเมินผล
โครงการ  หลกัการเขียนโครงการ   

รูปแบบในการประเมินผล
โครงการ    การวเิคราะห์โครงการ
เพื่อการประเมินผล   การวางแผน 

ผูเ้รียนมีความรู้ใน
หลกัการสร้าง
และการใช้

เคร่ืองมือต่าง  ๆ  
ในการวดัและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา  
สามารถน า
ความรู้ไป

ประเมินผลตาม
สภาพจริง  

ประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน  การ
ประเมินผลแบบ
ยอ่ยและแบบรวม  
และน าผลการ

ประเมินไปใชใ้น
การจดัและ
ปรับปรุงการ
เรียนรู้และ
หลกัสูตรได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา ผลการวเิคราะห์ 

   การประเมินผลโครงการ    การสร้าง
เคร่ืองมือและการหาคุณภาพ    
เคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ  
สถิติท่ีใชใ้นการประเมินผล
โครงการ  หลกัการเขียนรายงาน
การประเมินผลโครงการ   ฝึก
ปฏิบติั การประเมินผลโครงการ 
และการน าเสนอผลการประเมินผล
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา ผลการวเิคราะห์ 

๖.  การบริหาร
จดัการใน
หอ้งเรียน 

(๑)  ทฤษฎีและ
หลกัการบริหาร
จดัการ 
(๒) ภาวะผูน้ าทาง
การศึกษา 
(๓) การคิดอยา่งเป็น
ระบบ 
(๔) การเรียนรู้
วฒันธรรมองคก์ร 
(๕) มนุษยสมัพนัธ์ใน
องคก์ร 
(๖) การติดต่อส่ือสาร
ในองคก์ร    
(๗) การบริหาร
จดัการชั้นเรียน 
(๘)  การประกนั
คุณภาพการศึกษา 
(๙)  การท างานเป็น
ทีม 
(๑๐) การจดัท า
โครงงานทางวชิาการ 
(๑๑) การจดัโครงการ
ฝึกอาชีพ 
(๑๒) การจดัโครงการ
และกิจกรรมเพ่ือ
พฒันา 
(๑๓) การจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการ 
บริหารจดัการ 
(๑๔) การศึกษาเพื่อ
พฒันาชุมชน 

(๑)  มีภาวะผูน้ า 
(๒) สามารถบริหาร
จดัการในชั้นเรียน 
(๓) สามารถส่ือสาร
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
(๔) สามารถในการ
ประสานประโยชน ์
(๕) สามารถน า
นวตักรรมใหม่ๆ             
มาใชใ้นการบริหาร
จดัการ 

กศ  064003   การนิเทศ
การศึกษา (Educational  

Supervision) 
ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี  รูปแบบ 
เทคนิค  และวธีิการนิเทศ
การศึกษา  การวางแผน และการ
ประเมินโครงการนิเทศ 
การศึกษาการพฒันาการเรียนการ
สอน การนิเทศภายใน  
สถานศึกษา ปัญหาและแนว
ทางการแกปั้ญหา  การพฒันา
เคร่ืองมือและทกัษะการนิเทศ
การศึกษา การประยกุตใ์ช้
ผลการวจิยัและการนิเทศเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
หลกัการ  ทฤษฎี  
รูปแบบ  เทคนิค
และวธีิการนิเทศ
การศึกษา  การ
วางแผนจดั
โครงการและ
กิจกรรมเพ่ือ
พฒันา  ท าให้
รู้จกัคิดอยา่งเป็น
ระบบ  และมี
ภาวะผูน้ าทาง
การศึกษา  รู้จกั
การท างานเป็น
ทีม  สามารถใน
การประสาน
ประโยชน์  รู้จกั
พฒันาเคร่ืองมือ
และทกัษะการ
นิเทศการศึกษา  
การประยกุตใ์ช้
ผลการวจิยั  สา
มาถน านวตักรรม
ใหม่  ๆ  มาใชใ้น
การบริหาร
จดัการ  การ
จดัระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จดัการในการ
พฒันาการศึกษา 
 
 

    



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา 
 

ผลการวเิคราะห์ 

๗.  การวจิยั
ทางการศึกษา 

๑)  ทฤษฎีการวจิยั 
(๒) รูปแบบการวจิยั 
(๓) การออกแบบการ
วจิยั 
(๔) กระบวนการวจิยั 
(๕)  สถิติเพื่อการวจิยั 
(๖) การวจิยัในชั้นเรียน 
(๗) การฝึกปฏิบติั การ
วจิยั 
(๘) การน าเสนอ
ผลงานวจิยั 
(๙) การคน้ควา้ ศึกษา
งานวจิยัในการพฒันา
กระบวน การจดัการ
เรียนรู้ 
( (๑๐) การใช ้
กระบวนการวจิยัใน
การแกปั้ญหา 
(๑๑) การเสนอโครง 
การเพื่อท าวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑)  สามารถน าผล การ
วจิยัไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 
(๒) สามารถท าวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนการ
สอนและพฒันาผูเ้รียน 

  
 
 

  



มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา ผลการวเิคราะห์ 

๘.  นวตักรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

(๑) แนวคิด  ทฤษฎี 
เทคโนโลยแีละ 
นวตักรรมการศึกษาท่ี
ส่งเสริมการ  พฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ 
(๒) เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 
(๓) การวเิคราะห์
ปัญหาท่ีเกิดจากการ
ใช ้นวตักรรม
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ  
(๔) แหล่งการเรียนรู้
และเครือข่ายการ 
เรียนรู้ 
(๕) การออกแบบ การ
สร้าง การน าไปใช ้  
การประเมินและการ
ปรับปรุงนวตักรรม 

(๑)  สามารถเลือกใช ้
ออกแบบ สร้างและ 
ปรับปรุงนวตักรรม
เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดี 
(๒) สามารถพฒันา
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 
เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการ 
เรียนรู้ท่ีดี 
(๓) สามารถแสวงหา
แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ 
ของผูเ้รียน 
 

กศ 031001  นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา  

(Innovation   and     
Education  Teachnology) 

 ศึกษาความหมาย  
ความส าคญั  ทฤษฎี และ
ขอบข่ายนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา  
ประโยชน์และคุณค่าของส่ือ
การสอน  วธีิ ระบบ และ
โครงสร้างของระบบ  การ
ออกแบบ  การเลือก   การผลิต  
การน าเสนอส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา การ
เก็บบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ    ส่ือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนการ
น าเอาวสัดุทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญา
ชาวบา้นมาประยกุตใ์ชท้างการ
ศึกษา และสามารถน าไปใช ้
ในสถานประกอบการได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รียนมีความรู้
เก่ียวกบัแนวคิด  
ทฤษฎี  
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม
การศึกษาใน
การส่งเสริม
พฒันาคุณภาพ
การเรียนรู้  โดย
การแสวงหา
แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย
น ามาพฒันา
ออกแบบ  สร้าง
นวตักรรม 
ใหม่ ๆ  และ
สามารถ
น าไปใชจ้ริงได ้
 
 
 
 
 



    
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตามมาตรฐาน ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา ผลการวเิคราะห์ 

๙.  ความเป็นครู (๑) ความส าคญัของ
วชิาชีพครู บทบาท 
หนา้ท่ี ภาระงานของครู 
(๒) พฒันาการของ
วชิาชีพครู 
(๓) คุณลกัษณะของครู
ท่ีดี 
(๔) การสร้างทศันคติท่ี
ดีต่อวชิาชีพครู 
(๕) การเสริมสร้าง
ศกัยภาพและ    สมรรถ 
ภาพความเป็นครู 
(๖) การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้และการเป็น
ผูน้ าทางวชิาการ 
(๗) เกณฑม์าตรฐาน
วชิาชีพครู 
(๘) จรรยาบรรณของ
วชิาชีพครู 
(๙) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษา  

(๑) รัก  เมตตา และ
ปรารถนาดีต่อผูเ้รียน 
(๒) อดทนและรับผิดชอบ 
(๓) เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ 
(๔) มีวสิยัทศัน ์
(๕) ศรัทธาในวชิาชีพครู 
(๖) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ของ วชิาชีพครู 

  กศ  012002  พืน้ฐานวชิาชีพครู     
   (Professional Fundamental )                                                               
       ศึกษาความหมาย  บทบาท   
และความส าคญัของครูในฐานะ
เป็นวศิวกรสงัคม คุณลกัษณะของ
ครูไทยท่ีพึงประสงค ์ หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของครู การน าแนวทาง
ความคิดทางศาสนาและปรัชญา
มาปลูกฝัง  ความรัก  ความศรัทธา
ในอาชีพครู   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การพฒันาครูและวชิาชีพครู 
จรรยาบรรณและคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ  การส่งเสริมและ
ยกระดบัวชิาชีพครูตาม
พระราชบญัญติัการศึกษา 
 

กศ  011001  หลกัการศึกษา 
(Principles  of  Education) 

        ศึกษาความหมาย  ความ         
มุ่งหมาย และขอบข่ายการศึกษา 
ปรัชญา และแนวความคิดท่ีมี
อิทธิพลต่อการศึกษาไทย ความ
เป็นมาของการศึกษาไทย 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
แผนพฒันาการศึกษา และ
นโยบายการจดัการศึกษาไทยใน
ปัจจุบนัและอนาคต  
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จดัการศึกษา  การจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
หลกัสูตรการศึกษาและ 
 

เน้ือหาวชิาท าให้
ผูเ้รียนทราบ
ความส าคญัของ
ครู  เขา้ใจ
บทบาทของครู
ในฐานะวศิวกร
ของสงัคม  และ
ทราบ
คุณลกัษณะของ
ครูท่ีพึงประสงค ์ 
หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ 
ศกัยภาพใน
ฐานะเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้
และเป็นผูน้ า
ทางวชิาการ  
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
วชิาชีพครู  
ตลอดจนปลูกฝัง
ความรัก  ความ
ศรัทธาต่อ
วชิาชีพตาม
จรรยาบรรณ
ของวชิาชีพครู
ใหแ้ก่ผูเ้รียน  
นอกจากนั้น
ผูเ้รียนยงัไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบั 
กฎ  ขอ้บงัคบั  
และระเบียบ 
ต่าง ๆ  



มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตามมาตรฐาน ช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา ผลการวเิคราะห์ 

 
 

  จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 
กศ  063001   กฎหมายการศึกษา 

(Educational Law) 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป  กฎหมาย
วา่ดว้ยระเบียบการบริหารราชการ
แผน่ดิน พระราชบญัญติัการศึกษา  
กฎ  ขอ้บงัคบั  ระเบียบต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวกบัครูและการศึกษา 
 

เก่ียบกบัครู 

    

 
 
        
 
 
 
 
 
 


