
 
ตารางวิเคราะหเนื้อหาความรูตามรายวชิาท่ีเปดสอน เทียบกับสาระความรู 

ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด 
 

ชื่อสถาบันท่ีขอรับการรับรอง       สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม 
ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)     ประกาศนยีบตัรวิชาชีพครู              ชื่อยอ   ปวค.          
ปการศึกษาที่เปดสอน    ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2548 
 
 

มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา 

ผลการวิเคราะห 

๑. ภาษาและ
เทคโนโลยี
สําหรับครู 

(๑) ภาษาไทยสําหรับ
ครู 
(๒) ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ 
สําหรับครู 
(๓) เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับคร ู

(๑) สามารถใชทักษะใน
การฟง  การพูด การอาน  
การเขียนภาษาไทย  เพื่อ 
การสื่อความหมายได
อยางถูกตอง 
(๒) สามารถใชทักษะใน
การฟง การพูด การอาน  
การเขียนภาษาอังกฤษ 
 หรือภาษาตางประเทศ      
อื่น ๆ  เพื่อ  การสื่อ
ความหมายไดอยาง
ถูกตอง 
(๓) สามารถใช
คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน 
 

กศ 031001  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา(Innovation   and    
Education  Technology) 
            ศึกษาความหมาย   
ความสําคัญ  ทฤษฎี และ
ขอบขายนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
ประโยชนและคุณคาของ
สื่อการสอน  วิธี ระบบ 
และโครงสรางของระบบ  
การออกแบบ  การเลือก  
การผลิต  การนําเสนอสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การเก็บ
บํารุง รักษาเครื่องมือ สื่อ
อุปกรณตาง ๆ  ตลอดจน
การนําเอาวัสดุทองถิ่น  
ภูมิปญญาชาวบานมา
ประยุกตใชทางการศึกษา 
และสามารถนําไปใชใน
สถานประกอบ การได 

นักศึกษามีทักษะ
การพูด การฟง 
การอาน และ
การเขียนทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
รวมทั้งทักษะ
เกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอร 
ขั้นพื้นฐาน 
เนื่องจาก
นักศึกษาเปนผูที่
สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
มาแลว จึงได
ผานการเรียน
กลุมวิชาภาษา
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพราะกลุมวิชา
ดังกลาวเปนวิชา
บังคับในหมวด
วิชาการศึกษา
ทั่วไป 

   



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

ซึ่งนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตรตอง
เรียน  สถาบันได
จัดสอนวิชา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อให
นักศึกษาไดมี
ความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีและ
ใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีใน
วิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

๒. การพัฒนา
หลักสูตร 

(๑) ปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎีการศึกษา 
(๒) ประวัติความ
เปนมาและระบบการ
จัดการศึกษาไทย 
(๓) วิสัยทัศนและแผน 
พัฒนาการศึกษาไทย 
(๔) ทฤษฎีหลักสูตร 
(๕) การพัฒนา
หลักสูตร 
(๖) มาตรฐานและ
มาตรฐานชวงช้ันของ 
หลักสูตร 
(๗) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา   
(๘) ปญหาและ
แนวโนมในการพัฒนา 
หลักสูตร 
 
 

(๑) สามารถวิเคราะห
หลักสูตร 
 (๒) สามารถปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร       
ไดอยางหลากหลาย 
(๓) สามารถประเมิน
หลักสูตรไดทั้งกอน 
และหลังการใช
หลักสูตร 
(๔) สามารถจัดทํา
หลักสูตร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

๓. การจัดการ
เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) ทฤษฎีการเรียนรู
และการสอน 
(๒) รูปแบบการเรียนรู
และการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน 
(๓) การออกแบบและ
การจัดประสบการณ 
การเรียนรู 
(๔) การบูรณาการ
เนื้อหาในกลุมสาระการ
เรียนรู 
(๕) การบูรณาการการ
เรียนรูแบบ เรียนรวม 
(๖) เทคนิค และ
วิทยาการจัดการเรียนรู 
(๗) การใชและการผลิต
สื่อและการ  พัฒนา
นวัตกรรมในการเรียนรู    
(๘) การจัดการเรียนรู
แบบยึดผูเรียนเปน
สําคัญ 
(๙) การประเมินผลการ
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑)  สามารถนํา
ประมวลรายวิชามา
จัดทําแผนการเรียนรู
รายภาค และตลอดภาค 
(๒) สามารถออกแบบ
การเรียนรูที่เหมาะสม
กับวัยของผูเรียน 
(๓) สามารถเลือกใช 
พัฒนาและสรางสื่อ 
อุปกรณที่สงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน 
(๔) สามารถจัด
กิจกรรมที่สงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนและ
จําแนกระดับ 
การเรียนรูของผูเรียน
จากการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศ  024008  การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 3 

3(135 ชั่วโมง) 
(Practicum 3) 

 ศึกษาทฤษฎีและ
หลักการเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ ระบบการ
จัดการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนรู  
มาตรฐานการเรียนรู  การวัด
และประเมินผล  สื่อ  และ
แหลงการเรียนรู  จัดทําแผน 
การจัดการเรียนรู ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คนละอยางนอย  1  กลุมสาระ  
แลวนําไปทดลองสอน  ใน
สถานศึกษา และนําเสนอผล
การศึกษา ที่แสดงผลการ
จัดการเรียนรูในลักษณะการ
วิเคราะหผลการเรียนรูของ
ผูเรียน 

 
กศ  025009 การฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  1 
8(360 ชั่วโมง) 
Internship 1 

   การจัดทําแผนการเรียนรู
ตลอดภาคเรียน และนําแผน
ไปปฏิบัติการสอนตามกลุม
สาระ     ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู  
กระบวนการจัดการเรียนรู  
โดยบันทึก วิเคราะห 
สังเคราะห ผลการเรียนรูของ 

 ผูเรียนมีความรู
เกี่ยวกับทฤษฎี
การเรียนรู  
วิธีการเรียนรู
แบบตาง ๆ  และ
นําผลการเรียนรู
มาพัฒนารูปแบบ
การเรียนการ
สอนและ
สามารถบูรณา
การเนื้อหาโดย
การออกแบบการ
เรียนรูให
เหมาะสมกับ
ผูเรียน  
นอกจากนั้นยัง
สามารถนํา
นวัตกรรมมาใช
ในการผลิตสื่อ
การเรียนการ
สอน  และ
สามารถจัดทํา
แผนการเรียนรู
ตามหลักสูตรขั้น
พ้ืนฐาน  เพื่อให
ผูเรียนเกิด
ประสบการณ
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู  
แลวนําไปจัด
กิจกรรมหรือ
ทดลองสอนและ
นําเสนอผล
การศึกษา  



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 
ผลการวิเคราะห 

 
   ผูเรียนและปญหาของผูเรียน

อยางเปนระบบ    ดําเนินการ
พัฒนาและนําเสนอประสบ 
การณ   เพื่อแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

๔. จิตวิทยา
สําหรับครู 

(๑) จิตวิทยา
พ้ืนฐาน ที่เกี่ยวของ
กับพัฒนาการ
มนุษย 
(๒) จิตวิทยา
การศึกษา 
(๓)  จิตวิทยาการ
แนะแนวและให
คําปรึกษา 
        

(๑) เขาใจธรรมชาติ
ของผูเรียน 
(๒) สามารถชวย 
เหลือผูเรียนให
เรียนรู 
และพัฒนาไดตาม
ศักยภาพของตน 
(๓) สามารถให
คําแนะนําชวยเหลือ
ผูเรียนใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
(๔) สามารถ
สงเสริมความถนัด
และความ 
สนใจของผูเรียน 

กศ 052001  จิตวิทยาการศึกษา  
(Educational    Psychology) 

   ศึกษาความหมายของ  จิตวิทยา
การ ศึกษา  แนวความ คิดและ
ทัศนะของนักจิตวิทยาการ ศึกษา 
ธรรมชาติของเด็กวัยเรียน การรับรู 
และองคประกอบ ของการเรียนรู     
ทฤษฎีการเรียนรู และการ
ประยุกตใช  ประเภทของการ
เรียนรู     ความพรอม  แรงจูงใจ การ
เสริมสรางความพรอมและแรงจูงใจ 
ความจํา การลืมแบบแผนการจัดการ 
ศึกษาที่ดอดคลองกับธรรมชาติการ
เรียนรู   การนําแนวความคิดและ
ทัศนะของนักจิตวิทยาไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอน 
 
กศ  052002  จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental  Psychology) 

 ศึกษาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ 
พัฒนาการดานรางกาย สติปญญา  
อารมณ    สังคมของมนุษยต้ังแต
ปฏิสนธจินถึงวัยชรา   อิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมและพันธุกรรมที่มีตอ
พัฒนาการ  บทบาทของครูและ
ผูปกครองในการที่จะฝกอบรมสั่ง
สอนและสงเสริมพัฒนาการ 
 
 
 
 

 

เนื้อหาวิชาทําให
ผูเรียนมีความรู
ความเขาใจ มี
แนวคิด ทฤษฎี
การเรียนรูตาง ๆ 
ทางดานจิตวิทยา
พ้ืนฐานที่
เกี่ยวของกับการ
พัฒนามนุษย
เขาใจธรรมชาติ
การเรียนรูของ
ผูเรียน สามารถ
ทําใหผูเรียนเกิด
การพัฒนาใหมี
ความพรอมและ
เกิดการพัฒนาทุก 
ๆ ดานตาม
ศักยภาพของ
ตนเอง สามารถ 
นําความรู ไป
ประยุกตใชใน
การใหคํา
ชวยเหลือแนะนํา
ใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูตาม
ความสามารถ
และความถนัด
ของตนเอง นํา
ความรูในระดับที่
สูงขึ้นและอยูใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข 



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

๕. การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) หลักการและ
เทคนิคการวัดและ 
ประเมินผลทางการ 

ศึกษา 
(๒) การสรางและ
การใชเครื่องมือ
วัดผลและประเมิน 
ผลการ ศึกษา 

(๓) การประเมิน
ตามสภาพจริง 

(๔) การประเมินจาก
แฟมสะสมงาน 

(๕) การประเมิน
ภาค ปฏิบัติ 

(๖) การประเมินผล
แบบยอยและแบบ

รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑)  สามารถวัดและ
ประเมินผลไดตาม 
สภาพความเปนจริง 
(๒) สามารถนําผล
การประเมินไปใช
ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูและ 

หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศ  041001   การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  

(Measurement and Evaluation 
in Education) 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  
ความมุงหมาย   และประโยชนของ
การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา  ทฤษฎี  หลักการ  และ
กระบวนการในการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา   การ
เขียนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม   
การวัดและการประเมินผลตาม
สภาพจริง แฟมสะสมงาน เครื่อง 
มือชนิดตาง ๆ ที่ใชในการวัดผล 
หลักการสรางเครื่องมือการวัดผล
และการหาคุณภาพเครื่องมือการ
วัดผล  คุณสมบัติ ที่ดีของเครื่องมือ
การวัดผล สถิติที่ใชในการวัดเเละ
ประเมินผล  การตัดเกรด  การ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑและอิง
กลุม ฝกประสบการณ การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา  การ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
กศ  042002  การประเมินผล

โครงการ 
(Program Evaluation) 
ศึกษาความหมาย  ความ 
สําคัญ ความมุงหมาย และ

ประโยชนของการประเมินผล
โครงการ  หลักการเขียนโครงการ   

รูปแบบในการประเมินผล
โครงการ    การวิเคราะหโครงการ
เพื่อการประเมินผล   การวางแผน 

ผูเรียนมีความรูใน
หลักการสราง
และการใช

เครื่องมือตาง  ๆ  
ในการวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา  
สามารถนํา
ความรูไป

ประเมินผลตาม
สภาพจริง  

ประเมินจากแฟม
สะสมงาน  การ
ประเมินผลแบบ
ยอยและแบบรวม  
และนําผลการ

ประเมินไปใชใน
การจัดและ
ปรับปรุงการ
เรียนรูและ
หลักสูตรได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

   การประเมินผลโครงการ    การสราง
เครื่องมือและการหาคุณภาพ    
เครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  
สถิติที่ใชในการประเมินผล
โครงการ  หลักการเขียนรายงาน
การประเมินผลโครงการ   ฝก
ปฏิบัติ การประเมินผลโครงการ 
และการนําเสนอผลการประเมินผล
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

๖.  การบริหาร
จัดการใน
หองเรียน 

(๑)  ทฤษฎีและ
หลักการบริหาร
จัดการ 
(๒) ภาวะผูนําทาง
การศึกษา 
(๓) การคิดอยางเปน
ระบบ 
(๔) การเรียนรู
วัฒนธรรมองคกร 
(๕) มนุษยสัมพันธใน
องคกร 
(๖) การติดตอสื่อสาร
ในองคกร    
(๗) การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
(๘)  การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(๙)  การทํางานเปน
ทีม 
(๑๐) การจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ 
(๑๑) การจัดโครงการ
ฝกอาชีพ 
(๑๒) การจัดโครงการ
และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา 
(๑๓) การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการ 
บริหารจัดการ 
(๑๔) การศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

(๑)  มีภาวะผูนํา 
(๒) สามารถบริหาร
จัดการในชั้นเรียน 
(๓) สามารถสื่อสาร
ไดอยางมีคุณภาพ 
(๔) สามารถในการ
ประสานประโยชน 
(๕) สามารถนํา
นวัตกรรมใหมๆ        
มาใชในการบริหาร
จัดการ 

กศ  064003   การนิเทศ
การศึกษา (Educational  

Supervision) 
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี  รูปแบบ 
เทคนิค  และวิธีการนิเทศ
การศึกษา  การวางแผน และการ
ประเมินโครงการนิเทศ 
การศึกษาการพัฒนาการเรียนการ
สอน การนิเทศภายใน  
สถานศึกษา ปญหาและแนว
ทางการแกปญหา  การพัฒนา
เครื่องมือและทักษะการนิเทศ
การศึกษา การประยุกตใช
ผลการวิจัยและการนิเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ผูเรียนไดเรียนรู
หลักการ  ทฤษฎี  
รูปแบบ  เทคนิค
และวิธีการนิเทศ
การศึกษา  การ
วางแผนจัด
โครงการและ
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา  ทําให
รูจักคิดอยางเปน
ระบบ  และมี
ภาวะผูนําทาง
การศึกษา  รูจัก
การทํางานเปน
ทีม  สามารถใน
การประสาน
ประโยชน  รูจัก
พัฒนาเครื่องมือ
และทักษะการ
นิเทศการศึกษา  
การประยุกตใช
ผลการวิจัย  สา
มาถนํานวัตกรรม
ใหม  ๆ  มาใชใน
การบริหาร
จัดการ  การ
จัดระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบรหิาร
จัดการในการ
พัฒนาการศึกษา 
 
 

    



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

๗.  การวิจัย
ทางการศึกษา 

๑)  ทฤษฎีการวิจัย 
(๒) รูปแบบการวิจัย 
(๓) การออกแบบการ
วิจัย 
(๔) กระบวนการวิจัย 
(๕)  สถิติเพื่อการวิจัย 
(๖) การวิจัยในชั้นเรียน 
(๗) การฝกปฏิบัติ การ
วิจัย 
(๘) การนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
(๙) การคนควา ศึกษา
งานวิจัยในการพัฒนา
กระบวน การจัดการ
เรียนรู 
( (๑๐) การใช 
กระบวนการวิจัยใน
การแกปญหา 
(๑๑) การเสนอโครง 
การเพื่อทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑)  สามารถนําผล การ
วิจัยไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน 
(๒) สามารถทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียน 

  
 
 

  



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

๘.  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง

การศึกษา 

(๑) แนวคิด  ทฤษฎี 
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมการศึกษาที่
สงเสริมการ  พัฒนา
คุณภาพการเรียนรู 
(๒) เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
(๓) การวิเคราะห
ปญหาที่เกิดจากการ
ใช นวัตกรรม
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ  
(๔) แหลงการเรียนรู
และเครือขายการ 
เรียนรู 
(๕) การออกแบบ การ
สราง การนําไปใช   
การประเมินและการ
ปรับปรุงนวัตกรรม 

(๑)  สามารถเลือกใช 
ออกแบบ สรางและ 
ปรับปรุงนวัตกรรม
เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่ดี 
(๒) สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการ 
เรียนรูที่ดี 
(๓) สามารถแสวงหา
แหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อสงเสริม
การเรียนรู 
ของผูเรียน 
 

กศ 031001  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

(Innovation   and     
Education  Teachnology) 

 ศึกษาความหมาย  
ความสําคัญ  ทฤษฎี และ
ขอบขายนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
ประโยชนและคุณคาของสื่อ
การสอน  วิธี ระบบ และ
โครงสรางของระบบ  การ
ออกแบบ  การเลือก   การผลิต  
การนําเสนอสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การ
เก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ    สื่อ
อุปกรณตาง ๆ  ตลอดจนการ
นําเอาวัสดุทองถิ่น  ภูมิปญญา
ชาวบานมาประยุกตใชทางการ
ศึกษา และสามารถนําไปใช 
ในสถานประกอบการได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนมีความรู
เกี่ยวกับแนวคิด  
ทฤษฎี  
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษาใน
การสงเสริม
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู  โดย
การแสวงหา
แหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
นํามาพัฒนา
ออกแบบ  สราง
นวัตกรรม 
ใหม ๆ  และ
สามารถ
นําไปใชจริงได 
 
 
 
 
 



    
มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

๙.  ความเปนคร ู (๑) ความสําคัญของ
วิชาชีพครู บทบาท 
หนาที่ ภาระงานของครู 
(๒) พัฒนาการของ
วิชาชีพครู 
(๓) คุณลักษณะของครู
ที่ดี 
(๔) การสรางทัศนคติที่
ดีตอวิชาชีพครู 
(๕) การเสริมสราง
ศักยภาพและ    สมรรถ 
ภาพความเปนครู 
(๖) การเปนบุคคลแหง
การเรียนรูและการเปน
ผูนําทางวิชาการ 
(๗) เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
(๘) จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู 
(๙) กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา  

(๑) รัก  เมตตา และ
ปรารถนาดีตอผูเรียน 
(๒) อดทนและรับผิดชอบ 
(๓) เปนบุคคลแหงการ
เรียนรูและเปนผูนําทาง
วิชาการ 
(๔) มีวิสัยทัศน 
(๕) ศรัทธาในวิชาชีพครู 
(๖) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของ วิชาชีพครู 

  กศ  012002  พื้นฐานวิชาชีพครู     
   (Professional Fundamental )     
       ศึกษาความหมาย  บทบาท   
และความสําคัญของครูในฐานะ
เปนวิศวกรสังคม คุณลักษณะของ
ครูไทยที่พึงประสงค  หนาที่ความ
รับผิดชอบของครู การนําแนวทาง
ความคิดทางศาสนาและปรัชญา
มาปลูกฝง  ความรัก  ความศรัทธา
ในอาชีพครู   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาครูและวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณและคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ  การสงเสริมและ
ยกระดับวิชาชีพครูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา 
 

กศ  011001  หลักการศึกษา 
(Principles  of  Education) 

        ศึกษาความหมาย  ความ         
มุงหมาย และขอบขายการศึกษา 
ปรัชญา และแนวความคิดที่มี
อิทธิพลตอการศึกษาไทย ความ
เปนมาของการศึกษาไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษา และ
นโยบายการจัดการศึกษาไทยใน
ปจจุบันและอนาคต  
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ
จัดการศึกษา  การจัดการศึกษาให
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
หลักสูตรการศึกษาและ 
 

เนื้อหาวิชาทําให
ผูเรียนทราบ
ความสําคัญของ
ครู  เขาใจ
บทบาทของครู
ในฐานะวิศวกร
ของสังคม  และ
ทราบ
คุณลักษณะของ
ครูที่พึงประสงค  
หนาที่ความ
รับผิดชอบ 
ศักยภาพใน
ฐานะเปนบุคคล
แหงการเรียนรู
และเปนผูนํา
ทางวิชาการ  
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
วิชาชีพครู  
ตลอดจนปลูกฝง
ความรัก  ความ
ศรัทธาตอ
วิชาชีพตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู
ใหแกผูเรียน  
นอกจากนั้น
ผูเรียนยังไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ 
กฎ  ขอบังคับ  
และระเบียบ 
ตาง ๆ  



มาตรฐาน
ความรู 

สาระความรูตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตามมาตรฐาน ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห 

 
 

  เกี่ยบกับครู 

   

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
กศ  063001   กฎหมายการศึกษา 

(Educational Law) 
 ศึกษาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  กฎหมาย
วาดวยระเบียบการบริหารราชการ
แผนดิน พระราชบัญญัติการศึกษา  
กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบตาง ๆ  ที่
เกี่ยวกับครูและการศึกษา 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
        
 
 
 
 


