
   

 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช=nchs ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะ/สาขาวิชา       :  คณะ*******    สาขาวิชา******* 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 

1.  รายวิชา    ************* 
     รหัสวิชา   ************* 
2.  จำนวนหน่วยกิต 
     3 (2-2-5)  4  ชั่วโมง/สัปดาห์    3 (3-0-6) 3  ชั่วโมง/สัปดาห์    
     2 (2-0-4) 2  ชั่วโมง/สัปดาห์     2 (1-2-3) 3  ชั่วโมง/สัปดาห์     
3.  หลักสูตร 
     ชื่อหลักสูตรที่ใช้ในรายวิชานี้  ครุศาสตรบัณฑิต (*************) 
                                           Bachelor of Education Program (*************) 
     ประเภทของรายวิชา            กลุ่มวิชา********* (วิชาเอกเดี่ยว) 
4.  อาจารย์ผู้สอน 
     ************** 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี *******   นักศึกษาชั้นปีที่ ** สาขาวิชา********** คณะ********** 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
          - 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisite) 
          - 
8.  สถานที่เรียน 
     คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ************** 

 

 



   

หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายรายวิชา  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 
  -  ด้านความรู้ (1-2 ข้อ) 
  -  ด้านทักษะทางปัญญา (1-2 ข้อ) 
  -  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  -  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  -  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  -  ด้านวิธวีิทยาการจัดการเรียนรู้ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา                                                             
          ****************** 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดำเนินการ 
 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
     ************** 
2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือ 

30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
- 

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือ 

30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือ 

75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
             อาจารย์ผู้สอนให้เวลาตามที่นักศึกษาขอเข้าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาที่สอน ตามช่องทางต่อไปนี้ 

  -  ************** 
           -  ************** 

 

 

 

 

 



   

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

รหัสวชิา รายวิชา 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

********** ********************                   

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ    

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

6. ทักษะ
การจัด   

การเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
                 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
           (1.5) ดูใน มคอ.2 หมวดที่ 4  

   จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 5   
     1.2  วิธีการสอน 

           -   
           -   

     1.3  วิธีการประเมินผล 
           -   
           -   

2.  ความรู้ 
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

           (2.5) ดูใน มคอ.2 หมวดที่ 4 
           (2.6) ดูใน มคอ.2 หมวดที่ 4 
           (2.7) ดูใน มคอ.2 หมวดที่ 4 

   จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 1   
  

 2.2  วิธีการสอน 
           -   
           -   



   

 2.3  วิธีการประเมินผล 
           -   
           -   

3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

            (3.7) ดูใน มคอ.2 หมวดที่ 4 
    จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 2   

  3.2  วิธีการสอน 
           -   
           -   

3.3  วิธีการประเมินผล 
           -   
           -   

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

           (4.8) ดูใน มคอ.2 หมวดที่ 4 
   จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 4   

 4.2  วิธีการสอน 
           -   
           -   

 4.3  วิธีการประเมินผล 
           -   
           -   

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

           (5.2) ดูใน มคอ.2 หมวดที่ 4 
  (5.7) ดูใน มคอ.2 หมวดที่ 4  
    จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 3    

  5.2  วิธีการสอน 
           -   
           -   

  5.3  วิธีการประเมินผล 
           -   
           -   
 



   

6.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
 6.1  ดูใน มคอ.2 หมวดที่ 4  
        จุดมุ่งหมายรายวิชา ข้อ 6    
  6.2  วิธีการสอน 
           -   
           -   
  6.3  วิธีการประเมินผล 
           -   
           -   

  2. สมรรถนะมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 (เลือกให้สอดคล้องกับรายวิชา) 

มาตรฐานความรู้/
ประสบการณ์วิชาชีพ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

มาตรฐานความรู้ 
1. การเปลี่ยนแปลงบริบท
ของโลก สังคม และ
แนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก
และสังคม 
2. แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. รอบรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษา 
2. ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และ
จิตวิทยาให้คำปรึกษาใน
การวิเคราะห ์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

   จิตวิทยาเพ่ือการวิเคราะห์ และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
ครอบคลุม 
   1. จิตวิทยาพัฒนาการ 
   2. จิตวิทยาการศึกษา 
   3. จิตวิทยาให้คำปรึกษา 

1. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 
2. ช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ 
3. ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนได้ 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. เนื้อหาวิชาเอก 
2. หลักสูตร 
3. ศาสตร์การสอน 
4. เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ 

1. รอบรู้ในเนื้อหาของวิชาเอกท่ีสอน และ
บูรณาการองค์ความรู้ในวิชาเอกสำหรบการ
เรียนการสอนได้ 
2. วิเคราะห์ จัดทำ ใช้ ประเมิน และพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาได้ 
3. จัดทำแผนการเรียนรู้ และนำแผนการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน 
4. บริหารจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ



   

มาตรฐานความรู้/
ประสบการณ์วิชาชีพ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

เรียนรู้ได้ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้ 
6. ประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 

4. การวัด ประเมินผลการ
เรียนรู้ และการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหา และพัฒนา
ผู้เรียน 

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

1. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ได้ 
2. เลือกใช้ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้ 
3. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียนได้ 

5. การใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

1. การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
3. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
สื่อสาร 

ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้องในการเรียนการสอน
หรือที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครูและ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6. การออกแบบ และ              
การดำเนินการเกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา จัดการคุณภาพ พัฒนา และประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
1. การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

1. การปฏิบัติหน้าที่ครู 
2. การจัดการเรียนรู้ 
3. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ครู 
   1.1 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
   1.2 ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่ และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
   1.3 สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 
   1.4 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ
เป็นพลเมืองดี 
2. การจัดการเรียนรู้ 
   2.1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม
หลักสูตรสถานศึกษา 



   

มาตรฐานความรู้/
ประสบการณ์วิชาชีพ 

สาระความรู้ตามมาตรฐาน สมรรถนะตามมาตรฐาน 

   2.2 การจัดทำแผนการสอนและจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด 
และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็น
นวัตกร และมีความสุขในการเรียน 
   2.3 ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงานผล
การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ 
   2.4 วิจัย สร้างนวัตกรรม และ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
   2.5 ทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และร่วม
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
   2.6 สื่อ และการวัดการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
   2.7 การบูรณาการความรู้และศาสตร์การ
สอน 
   2.8 การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ 
3. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
   3.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา และ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน 
   3.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
   3.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
คร ู

จรรยาบรรณของวิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภา 

ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 



   

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง/
ผู้สอน 

จุดประสงค์ 
การเรียนการสอน 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้

การพัฒนา 
การเรียนรู้ของ

นักศึกษา 
1 2 3 4 5 6 

1      ใส่เลขของจุดดำ 
2      ให้สอดคล้องกับ 
3      หมวดที่ 4  
4      ข้างต้น 
5       
6       
7       
8       
9       
10 สอบกลางภาค 2.5, 2.6, 2.7 
11       
12       
13       
14       
15       
16       

17/18 สอบปลายภาค 2.5, 2.6, 2.7 
 

หมายเหตุ  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1 = คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา   2 = ความรู้  3 = ทักษะทางปัญญา 4 = ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5 = ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   6 = ทักษะการจัดการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

1 
1.5, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.7, 4.8, 5.2, 5.7 

  
 

2 
1.5, 2.5, 2.6, 2.7, 
3.7, 4.8, 5.2, 5.7 

   

3 2.5, 2.6, 2.7 
-  สอบกลางภาค 
-  สอบปลายภาค 

10 
17/18 

 

   รวม 100% 
     

หมวดที ่6 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและตำราหลัก 
  -   

2.  เอกสาร แหล่งเรียนรู้ และข้อมูลแนะนำ 
  -   

 หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  -   

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  -   

3. การปรับปรุงการสอน 
  -   

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย 
  -   

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

 ลงช่ือ  ............................................................  อาจารย์ผู้สอน 
                             (............................................................) 
   ……………./…………………./……………….. 
 
 
 
 

ลงช่ือ  .........................................................  หัวหน้าสาขาวิชา 
                             (......................................................) 
   ……………./………………./…………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


