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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป
สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
คณะครุศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Elementary Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ค.บ. (การประถมศึกษา)
Bachelor of Education (Elementary Education)
B.Ed. (Elementary Education)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 164 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร
ตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมีความพร อมในการเผยแพร ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี ในป
การศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูผูสอนในระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
8.2 ครูพี่เลี้ยง ครูแนะแนว สําหรับเด็กประถมศึกษา
8.3 นักวิชาการทางการศึกษา หรือนักการศึกษาพิเศษ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวชูจิตต เหลาเจริญสุข *
อาจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย

ศษ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศษ.บ.(ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ป พ.ศ.
2537
2531
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ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
2. นางสมฤดี ปาละวัล *
อาจารย
3. นายสะมาแอ มามะ *
อาจารย
4. นางสาวอุชุพร บถพิบูลย
อาจารย
5. นางจันจลี ถนอมลิขิตวงศ
อาจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย

ป พ.ศ.

ศษ.ม.(การ
ประถมศึกษา)
ค.บ. (ประถมศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

2538
2534

ศษ.ม. (การ
ประถมศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2537

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2519

กศ.ม.(หลักสูตรและการ
สอน)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(จิตวิทยาการให
คําปรึกษา)
กศ.บ.(การแนะแนว)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2549
2554

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2542

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน :
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทย
จะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายใน ประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
และซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะ
เปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ระบบการศึกษาไทยจะตองพัฒนาควบคู
กั บ เศรษฐกิ จ ซึ่ ง หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให
สถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู
และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในชวงแรกซึ่งเปนรอยตอระหวางปฐมวัยและมัธยมศึกษาซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหมีความพรอมทั้งรางกาย จิตใจ สังคม สติปญญา ดังนั้นหลักสูตรการประถมศึกษาจึงมี
บทบาทในการผลิตครูผูสรางเด็กใหเปนผูใหญในอนาคต
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงปญหาเกี่ยวกับครูผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ จึงควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา
พิเศษ เทคนิคการสอน ตลอดจนการปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่
สอดคลองกับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษใหกับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคํานึงถึงความ
เปนมืออาชีพ มีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นํา
และขั บ เคลื่ อนให ก ารเปลี่ ย นแปลงนี้ เ ป น ไปในรู ป แบบที่ส อดคล อ งและเหมาะสมกั บ วิ ถีชี วิ ต ของ
สังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มี
ศั ก ยภาพในการผลิ ต ครู ผู ส อนสาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษาที่ มี อั ต ลั ก ษณ เ ฉพาะ คื อ การมี ค วามรู
ความสามารถในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย มีคุณธรรม
จริยธรรมแหงวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน
ตลอดจนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนในสังคมฐานความรู
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในสาขาวิชาตาง ๆ มุงเนนใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรของสาขาวิชาที่ศึกษา และ
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง การผลิตบุคลากรดานการจัดการศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีอัตลักษณในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษจึงเปนพันธกิจที่สําคัญ
ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมในปจจุบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา
เลือกและ/หรือเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ
หมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมิ น ผลให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาการประถมศึกษา

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงผลิ ต บั ณฑิตวิ ช าชี พครู สาขาการประถมศึกษาให มีความรู ความสามารถด านการ
ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการศาสตรทางดานการศึกษาพิเศษ ประยุกตใช
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบททางการศึกษาของ
ทองถิ่น
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการประถมศึกษามุงสร างบั ณฑิต ครู สาขาการ
ประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ ดําเนินชีวิตดวยปญญา มีเจตคติและบุคลิกภาพที่
เหมาะสมตอวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน มีทักษะการสอน สามารถบูรณาการทักษะการ
สอนใหสอดคลองกับสาระความรูที่ตนเองเชี่ยวชาญ และนําศาสตรทางการศึกษาพิเศษมาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สามารถนําคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพสูการเรียนการสอน
เพื่อวางรากฐานและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีสติปญญา ความรูความสามารถ และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นในศาสตรไดอยางเปนกัลยาณมิตร รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคลี่คลายปญหาหรือ
สถานการณวิกฤตทางการศึกษาไดดวยสติปญญา มีความรักการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
ผลิตครูในมิติใหมที่เนนผลลัพธการเรียนรูใหบัณฑิตมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีความเปนครูตาม
เกณฑ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู เป น ครู ชั้ น วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ใ นระดั บ
ประถมศึ ก ษา สามารถพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ป น คนดี แ ละรั บ ผิ ด ชอบตนเองได ทั้ งนี้ บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.3.1 มีความรอบรู และความสามารถในศาสตรสาขาการประถมศึกษา อยางบูรณา
การ ซึ่งจะสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา การประถมศึกษา ทักษะการอานและทักษะการเขียน
ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา การงานอาชีพและ
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เทคโนโลยี สํ าหรับ ครู ป ระถมศึกษา ดนตรี และนาฎศิล ปสํ าหรับ ครูป ระถมศึกษา ศิล ปะสํ าหรับ ครู
ประถมศึกษา ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา วิทยาศาสตร
สําหรับครูประถมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ
สําหรับครูประถมศึกษา การวิจัยทางการประถมศึกษา การสัมมนาการประถมศึกษา พฤติกรรมการ
สอนระดับประถมศึกษา
1.3.2 มีความรู ความสามารถพื้นฐานในการคัดกรอง และสอนเด็กที่มีความตองการ
พิเศษในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษสําหรับครูประถมศึกษา การปรับหลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษสําหรับ
ครูประถมศึกษา การสอนบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษา การสอน
บุคคลออทิสติกสําหรับครูประถมศึกษา การใหคําปรึกษาแกผูปกครองสําหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา การสอนทักษะการดํารงชีวิตสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษใน
โรงเรียนประถมศึกษา การเตรียมอาชีพสําหรับสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา การสอนวิ ธีการสื่อความหมายสําหรั บบุคคลที่มีความตองการพิเศษในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา ภาษามือเบื้องตนสําหรับครูประถมศึกษา
1.3.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในระดับประถมศึกษาที่
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและทักษะชีวิตสําหรับครูประถมศึกษา นวัตกรรมการสอนสําหรับครูประถมศึกษา การจัดการ
ชั้นเรียนประถมศึกษา การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนประถมศึกษา การแนะแนวสําหรับครู
ประถมศึกษา โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก และมีจิตสํานึกในความเปนครูตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งจะสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาสมรรถนะและคุณธรรมสําหรับครูประถมศึกษาการ
เรียนรูดวยการบริการสังคมสําหรับครูประถมศึกษา การสอนเพื่อพัฒนาคานิยมและจริยธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
-ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน -พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ตามที่ สกอ. กําหนด
จากหลักสูตรในระดับสากล
และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
-ติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ประเมินหลักสูตรจากผูใช
- รายงานผลการประเมิน
กับความตองการของ
บัณฑิต บัณฑิต อาจารย
หลักสูตร
สถานศึกษาและทองถิ่น
ผูสอน และนักศึกษา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
- สํารวจความตองการเขา
ศึกษาตอของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- พัฒนาบุคลากรทั้งผูสอนและ - สนับสนุนบุคลากรทั้งผูสอน
ผูเรียนดานการเรียนการสอน
และผูเรียนในดานการวิจัย
การบริการวิชาการ และการฝก และใหบริการวิชาการแก
ปฏิบัติวิชาชีพครู ใหสามารถนํา องคกรภายนอก
ความรูและเทคนิคการสอนไป
- การปฏิบัติการสอนของ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได นักศึกษาในสถานศึกษาที่เปน
อยางมีประสิทธิภาพ
หนวยฝกประสบการณวิชา
ชีพครู

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- จํานวนโครงการบริการ
วิชาการและผลการประเมินของ
แตละโครงการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาในสถานศึกษา
- การตีพิมพผลงานการศึกษา
คนควาวิจัยของอาจารยใน
หลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :
ภาคการศึกษาที่ 1
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา :
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่น
ครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) การปรับตัวในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุงเนนการเรียนรูและรับผิดชอบตอ
ตนเองสูง
2) การควบคุมตนเองในการใชชีวิตประจําวันที่หางไกลจากผูปกครอง
3) การขาดทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จัดปฐมนิเทศใหแกผูปกครองและนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ
และสาขาวิชา
2) จัดอาจารยที่ปรึกษาของสาขาวิชา และมีฝายแนะแนว เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การใชชีวิตและการเรียนในระดับอุดมศึกษา
3) จัดระบบพี่ชวยนอง เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียน การทํา
กิจกรรมนักศึกษาและการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
4) เพิ่มพูนทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูดวยตนเองแกนักศึกษากอนเปดภาค
เรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับ/ชั้นป

2556

ระดับปริญญาตรี 5 ป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

40
40
-

จํานวนนักศึกษา
2557
2558
2559
40
40
80
-

40
40
40
120
-

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย/บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปงบประมาณ
2556
2557
2558
คาธรรมเนียมการศึกษาคนละ 340,000 680,000 1,020,000
8,500 ตอภาคการศึกษา
28,000
56,000
84,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคนละ
700 บาทตอป
368,000 736,000 1,104,000
รวมรายรับ

2560

40
40
40
40
160
-

40
40
40
40
40
200
40

2559

2560

1,360,000 1,700,000
112,000

140,000

1,472,000 1,840,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย/บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปงบประมาณ
2556
2557
2558
1. เงินคงคลัง รอยละ 20
73,600 147,200 220,800
2. รายจายระดับ
147,200 294,400 441,600
มหาวิทยาลัย รอยละ 40
3. คาใชจายในการดําเนินงาน 147,200 294,400 441,600
รอยละ 40
368,000 736,000 1,104,000
รวม
จํานวนนักศึกษา
40
80
120
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
9,200
9,200
9,200

2559
294,400
588,800

2560
3680,000
736,000

588,800

736,000

1,472,000 1,840,000

160
9,200

200
9,200

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนเขามหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 164 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ประกอบดวย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี
โครงสรางหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
วิชาการศึกษา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
6
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

128 หนวยกิต
50 หนวยกิต
36 หนวยกิต
30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู
กลุมวิชาเอก
วิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาการสอนวิชาเอก
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอก
เพิ่มเติม
หมวดวิชาเลือกเสรี

2100101
2100102
2100104
2100107
2100108

2100103
2100105
2100106

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

14
78
68
56
12
6
4

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
แบงเปนวิชาบังคับ 10 หนวยกิต และวิชาเลือก 2 หนวยกิต
วิชาบังคับ ประกอบดวย 5 รายวิชา ดังนี้
10 หนวยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Malay for Communication and Learning Development
วิชาเลือก โดยเลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้
จํานวน 2 หนวยกิต
จากรายวิชา ดังตอไปนี้
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
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2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Malay
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
2150101 สังคมภิวัตน
Socialization
2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
วิชาการศึกษา
ไมนอยกวา
วิชาบังคับ
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
Thai Language and Technology for Teacher
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
English Language and Technology for Teacher
[

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
128 หนวยกิต
50 หนวยกิต
36 หนวยกิต
30 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
1100305 การบริหารจัดการหองเรียน
3(2-2-5)
Classroom Management
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
1101101 ความเปนครู
3(2-2-5)
Professional Teacher
1102304 การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Management
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
วิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in Education
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Special Child Psychology
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
2(1-2-3)
Adolescence Guidance Psychology
1102203 การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
Instructional Supervision
1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teacher
1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teacher
1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
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1100104
1109202
1109303
1109404

1100403
1100404
1100506
1100507

1110101
1110202
1110203
1110204
1110205
1110206

การสอนเพศศึกษา
Sexuality Education
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู
14
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
Teaching Practice 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
Teaching Practice 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Practicum 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Practicum 2
กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา 78
วิชาเอก
ไมนอยกวา 68
วิชาบังคับ
56
การประถมศึกษา
Elementary Education
สมรรถนะและคุณธรรมสําหรับครูประถมศึกษา
Competency and Ethics for Elementary Teachers
ทักษะการอานและทักษะการเขียนภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
Reading and Writing Skills in Thai for Elementary Teachers
สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
Health and Physical Education for Elementary Teachers
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา
Work – Oriented Experiences and Technology for Elementary
Teachers
ดนตรีและนาฎศิลปสําหรับครูประถมศึกษา
Music and Drama for Elementary Teachers

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หนวยกิต
1(90)
1(90)
6(360)
6(360)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
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1110207
1108302
1110316
1110317
1110318
1110319
1110320
1110321
1110322
1110323
1110324
1110325
1108406

1108407

ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
Arts for Elementary Teachers
*การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความตองการพิเศษสําหรับครูประถมศึกษา
Assessment and Identifying of Special Needs for Elementary
Teachers
ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
Thai for Elementary Teachers
คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
Mathematics for Elementary Teachers
วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
Science for Elementary Teachers
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา
Social Studies Religious and Culture for Elementary Teachers
ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
English Language for Elementary Teachers
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและทักษะชีวิตสําหรับครูประถมศึกษา
Management in Student Development Activities and Life skills
for Elementary Teachers
นวัตกรรมการสอนสําหรับครูประถมศึกษา
Teaching Innovation for Elementary Teachers
การเรียนรูดวยการบริการสังคมสําหรับครูประถมศึกษา
Social Service Learning for Elementary Teachers
การสอนเพื่อพัฒนาคานิยมและจริยธรรม
Teaching for Values and Moral Development
การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา
Elementary Classroom Management
*การปรับหลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษสําหรับครู
ประถมศึกษา
Curriculum Development for Persons with Special Needs for
Elementary Teachers
*การสอนบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษา
Teaching for Persons Learning Disabilties for Elementary
Teachers

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา

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

2(1-2-3)
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1108408
1110430
1110431
1110208
1110209
1110210
1110211
1110212
1110213
1110214
1110215
1108303

1108304

*การสอนบุคคลออทิสติกสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Teaching for Persons Autistic for Elementary Teachers
การวิจัยทางการประถมศึกษา
3(2-2-5)
Research in Elementary School
การสัมมนาการประถมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Elementary Education
วิชาเลือก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ศิลปะสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Art for Children
นาฏศิลปเบื้องตน
2(1-2-3)
Introduction to Drama
ดนตรีและเพลงสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Music and Song for Children
วาทการสําหรับครู
3(2-2-5)
Speech for Teachers
โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
Recreation Program in Elementary School
เทคนิคการสอนซอมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
Remedial Techniques in Elementary School
การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
The Environmental Management in Elementary School
การแนะแนวสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Guidance for Elementary Teachers
*การใหคําปรึกษาแกผูปกครองสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษใน
2(1-2-3)
โรงเรียนประถมศึกษา
Counseling for Parents of Persons with Special Needs in
Elementary School
*การสอนทักษะการดํารงชีวิตสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษใน
2(1-2-3)
โรงเรียนประถมศึกษา
Life Skills for Persons with Visual Impairments in Elementary
School

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา
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1108305

1110326
1110327
1110328
1110329
1108409

1108410

1110431
1110432

*การเตรียมอาชีพสําหรับสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา
Vocation Preparation for Persons with Special Needs in
Elementary School
เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค
Techniques in Promoting Creative Thinking
การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสรางสรรค
Production of Creative Education Media
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูประถมศึกษา
Innovation and Information Technologies for Elementary
Teachers
การสรางแบบเรียนและแบบฝกทักษะสําหรับเด็กประถมศึกษา
Development of Textbooks and Workbooks for Children in
Elementary School
*การสอนวิธีการสื่อความหมายสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษใน
โรงเรียนประถมศึกษา
Teaching Communication Skills for Persons with Special Needs
in Elementary School
*ภาษามือเบื้องตนสําหรับครูประถมศึกษา
Sign Language for Elementary Teachers

2(1-2-3)

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

2(1-2-3)

วิชาการสอนวิชาเอก
ไมนอยกวา
พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1
Teaching Behavior in Elementary School Level 1
พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2
Teaching Behavior in Elementary School Level 2

6 หนวยกิต
3(2-2-5)

เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก

4 หนวยกิต

ไมนอยกวา

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ให เ ลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั กสู ต รของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ ยะลา โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของหลักสูตรนี้

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
1100101
1101101
1110101
1110202
1110203
1110204

ชื่อวิชา

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
ความเปนครู
การประถมศึกษา
สมรรถนะและคุณธรรมสําหรับครู
ประถมศึกษา
ทักษะการอานและทักษะการเขียนภาษาไทย
2(1-2-3)
สําหรับครูประถมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับครู
3(2-2-5)
ประถมศึกษา
รวม 21 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครู (เลือก)
วิชาเอกบังคับ
วิชาเลือก(กลุมวิชาเอก)

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หนวยกิต

1100110
1105202
1105101
1110205

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
จิตวิทยาสําหรับครู
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110206 ดนตรีและนาฎศิลปสําหรับครูประถมศึกษา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
(2 หนวยกิต)
รวม 21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครู (เลือก)
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
1105101 จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุน
1110207 ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
1108302 *การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษสําหรับครูประถมศึกษา

วิชาเลือก(กลุมวิชาเอก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

(2 หนวยกิต)
(2-3 หนวยกิต)
รวม 19-20 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพครู (เลือก) 1109202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู
เบื้องตน
วิชาเอกบังคับ
1110316 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
1110318 วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
(2-3หนวยกิต)
รวม 19-20 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
1102304 การจัดการเรียนรู
วิชาเอกบังคับ
1110317 คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
1110319 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับครู
ประถมศึกษา
วิชาเอกเลือก
(2 หนวยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี
(2-3 หนวยกิต)
รวม 19-20 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1100305 การบริหารจัดการหองเรียน
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1110321 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและทักษะชีวิต
สําหรับครูประถมศึกษา
1110322 นวัตกรรมการสอนสําหรับครูประถมศึกษา
1110320 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4 หนวยกิต
รวม 18 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชาชีพครูบังคับ

1104302
1110323

วิชาเอกบังคับ

1110324
1110325
1108406

วิชาเอกเลือก
วิชาการสอน
วิชาเอก
วิชาฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครู

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

ชื่อวิชา
การวิจัยทางการศึกษา
การเรียนรูดวยการบริการสังคมสําหรับครู
ประถมศึกษา
การสอนเพื่อพัฒนาคานิยมและจริยธรรม
การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา
*การปรับหลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษสําหรับครูประถมศึกษา

1110432

พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1

1100403

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2 หนวยกิต
3(2-2-5)
1 (90)
รวม 17 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก
วิชาการสอน
วิชาเอก
วิชาฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครู

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1108407

1110430
1110431

*การสอนบุ ค คลที่ มี ค วามบกพร อ งทางการ
เรียนรูส ําหรับครูประถมศึกษา
*การสอนบุคคลออทิสติกสําหรับครู
ประถมศึกษา
การวิจัยทางการประถมศึกษา
การสัมมนาการประถมศึกษา

1110433

พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2

1100404

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

1108408

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4 หนวยกิต
3(2-2-5)
1 (90)

รวม 18 หนวยกิต
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา
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ปที่ 5 ภาคการศึกษา ที่ 1
หมวดวิชา
วิชาฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครู

รหัสวิชา
1100506

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 (360)
รวม 6 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครู

รหัสวิชา
1100507

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 (360)
รวม 6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ
2100101

ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
10 หนวยกิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ
การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
วิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมใน
การใชภาษาไทยในการสื่อสาร

22
2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูด
และเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง
การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตาม
มาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน
เขียน ในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ อาทิ การกลาวทักทาย
การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความ
ชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งของและ
สถานที่ การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท และ
การแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูล เพื่อ
ศึ ก ษาค น คว า ในการพั ฒ นาการสื่ อ สาร เช น การใช พ จนานุ ก รม
บทความ หนังสือพิมพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนา
ที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ
การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะ การฟงและการพูด

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Malay for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออก
เสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การ
กลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
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2100103

หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่
ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม
วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บคํ า ที่ มั ก เขี ย นหรื อ อ า นผิ ด จากกฎเกณฑ
อภิปราย สรุป ผล แนวทางการแกไข และเผยแพรการอานและการ
เขียนคําไทยใหถูกตอง

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และ
ฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอาน จับใจความ การอาน
หนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความ
งานหลากหลายสาขาได อย างมีประสิ ทธิ ภ าพและพัฒนาทักษะการ
เขี ย นโดยเน น การเขี ย นภาษาอั ง กฤษที่ ถู ก รู ป แบบและหน า ที่ เ พื่ อ
นําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย
การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยค
พื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกัน และศึกษาสํานวนภาษา
มลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใช
ใหสอดคลองกับบริบททางสังคม

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนา
ที่ใชในชีวิต ประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนํา
แบบงายๆ ฯลฯ โดยเน น ทักษะการฟงและการพูด ให ส ามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
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2100111

2100112

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝก
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมอง
โลกเชิงบวก เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอน
ของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม
เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

2100113

สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปะ ทั ศ นะที่
เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงามผานภาพ เสียงและการ
เคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจาก
ระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรค
และการนําไปประยุกตใชกับชีวิต

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการ
เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต แหล งสารสนเทศและการเข าถึง แหล งสารสนเทศ
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควาดวย
ตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่
เปนมาตรฐาน
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2150101

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคม
อาเซียนและสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปสูกระบวน
การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในทองถิ่น

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายแล ะคว ามสํ า คั ญ ของทั ก ษะชี วิ ต รว มถึ ง
องคประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัฒน ทักษะการคิด การ
ตัด สิน ใจ การคิด สร างสรรค การคิด เชิ งบวก การคิด วิเ คราะห และ
ความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
การติ ด ต อสื่อสาร ทักษะการจั ด การตนเอง และการบริห ารจั ด การ
ความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยาง
สันติ

4100101

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6
หนวยกิต
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตร
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติ
เบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
128 หนวยกิต
กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
50 หนวยกิต
วิชาการศึกษา
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
วิชาบังคับ
30 หนวยกิต
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Technology for Teacher
ศึกษาและฝ กทักษะในการฟง พูด อานและเขีย นภาษาไทย
เพื่อการสื่ อความหมายได อ ย างถูกต อ ง ศึกษาวั ฒ นธรรมและการใช
ภาษาเพื่อการอยูรวมกันอย างสั นติ ศึกษาและฝ กทักษะการใชความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต การใช Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point)การติดตอสื่อสารผานระบบเครือขาย (Email , Chat , MSN , Google, Talk,Yahoo , Skype etc.)
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language and Technology for Teacher
ศึกษาและฝกทักษะในการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตองศึกษาวัฒนธรรมและการใชภาษา
เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ใชความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เปนเครื่องมือติดตอสื่อสารและการสืบคน สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(
e-learning, CAI, WBI, Virtual classroom , teleconference ) การ
สรางและการใช weblog ในสังคมแหงการเรียนรู (go to know,
learners)
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1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหลง
การเรียนรูและเครือขายการเรียนรู วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใช
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศการออกแบบ การสร าง การ
นํ า ไปใช การประเมิ น การปรั บ ปรุ ง นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับธรรมชาติและพัฒนาการ
ของมนุษยจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา
ปฏิ สัมพัน ธร ะหวางครูกับผู เรี ยนที่ส งเสริ มการพัฒ นาศักยภาพผูเ รีย น
เพื่อประยุ กต ใช ในการจั ด การเรี ย นการสอน การช ว ยเหลื อผู เ รี ย นให
เรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพการสงเสริมความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียน เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลั กการ เทคนิ คการวั ดและประเมินผลการศึกษาการ
สราง การใชเครื่องมือวัดผล และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู
เพื่ อ เสริ ม สร า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง การ
ประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผล
แบบยอยและแบบรวม สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การจัดการเรียนรูและหลักสูตร
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1100305 การบริหารจัดการหองเรียน
3(2-2-5)
Classroom Management
ศึกษาทฤษฎีและ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับบริหารจัดการ การ
บริหารสถาน ศึกษา ภาวะผูนําทางการศึกษา การคิดอยางเปนระบบ
การเรี ย นรู วั ฒ นธรรม องค ก ร มนุ ษ ย สั ม พั น ธ ใ นองค ก ร การ
ติดตอสื่อสารในองคกร การบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดสิ่งแวดลอม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู การพัฒนาศูนยการเรียนรู ในสถานศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการนํ า ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาไปใชในการพัฒนาการเรียนรู การทํางานเปนทีม กลยุทธการ
สรางความรวมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน
การจั ด ทํา โครงงานทางวิ ช าการ การจั ด โครงการฝ กอาชี พ การจั ด
โครงการและกิจ กรรมเพื่ อพัฒ นา การจั ด ระบบสารสนเทศเพื่อ การ
บริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการนํานวัตกรรมมาใช
ในการบริหารจัดการ
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการวิจัย การออกแบบการ
วิจัยกระบวนการวิจัยเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน สถิติเพื่อการวิจัย
การวิจัยในชั้นเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัยการนําเสนอผลงานวิจัย การ
คนควาศึกษางานวิจัยในการพัฒนา กระบวนการจั ด การเรี ยนรู การใช
กระบวนการวิ จัย ในการแกป ญหา และเสริมสร างการพัฒนาที่ยั่งยื น
การเสนอโครงการเพื่อทําวิ จัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน การจัดการความรูดานการวิจัยทาง
การศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
1101101 ความเปนครู
3(2-2-5)
Professional Teacher
ศึกษาความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ ภาระงาน
ของครู พัฒ นาการของวิ ช าชี พครู คุณลั กษณะของครู ที่ดี การสร า ง
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความ
เป น ครู ปฏิสั มพัน ธ ร ะหว างครู กับ ผูเ รี ย นที่ส งเสริ มการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนการเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ เกณฑ
มาตรฐานวิช าชี พครู คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณของวิช าชี พครู
และหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา และการจัดการ
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู
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1102304

การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Management
ศึกษาวิเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูและการ
สอน แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
การนํ าผลการประกัน คุณภาพการศึกษาไปใช ในการพัฒนาการเรี ย นรู
รูปแบบการจัดการเรียนรู การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ออกแบบ
และการจั ดประสบการณการเรี ยนรู การจัด ทําแผนการเรียนรู การจั ด
สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งครู กั บ ผู เ รี ย นที่
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการ
เรียนรู การบูรณาการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการเรียนรูและบริการ
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู
การใชและการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินผลการเรียนรู และการจัดการความรูดาน
การจัดการเรียนรู

1102202

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเปนมา และระบบ
การจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แนวคิด
และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมาย
คว ามสํ าคั ญ ของหลั กสู ตร ทฤษฎี หลั กสู ตร รู ป แบบหลั กสู ตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนการนําผล
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปใช ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การใชและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
ประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการความรูดานการพัฒนาหลักสูตร

1103101

วิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in Education
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสื่ อ สารมวลชนที่ มี ต อ การศึ ก ษา
หลั ก การและวิ ธี ก ารใช วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น สิ่ ง พิ ม พ
หนั งสือพิมพ ภาพยนตร เครื อขายขอมูล สากลและสื่ อสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษา การใช และเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู
การวิเคราะหขาวเพื่อการเรียนรู
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1100102

การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
ทักษะการคิดพื้นฐาน ความรูเ กี่ย วกับ พัฒนาการทางสติ ปญญา
และการคิดของมนุษย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน การคิดแบบเอกนัย การคิด
แบบอเนกนั ย การคิ ด วิ เ คราะห การคิ ด สั ง เคราะห การคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณและคิดไตรตรอง การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การ
คิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การนําเสนอความคิดและแผนผัง
ความคิ ด การส งเสริ มและพัฒ นาทักษะการคิด การออกแบบและวาง
แผนการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เครื่ อ งมื อ และการ
ประเมินผลทักษะการคิด

1108201

จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Special Child Psychology
ความหมาย ขอบข า ยและพฤติ ก รรมของเด็ ก กลุ ม พิ เ ศษ
สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องคประกอบทางดาน
กายภาพ ชีวภาพ และสังคมที่มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภทของ
เด็กพิเศษ การสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุมพิเศษ องคการและ
หนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ

1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
2(1-2-3)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ
ของวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ ปญหาวัยรุน บทบาทของ
ครู กั บ การแนะแนววั ย รุ น แนวทางการพั ฒ นาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะ
แนวเพื่อพัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ
วัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว

1102203

การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
Instructional Supervision
จุ ด มุ ง หมาย หลั ก การ และกระบวนการนิ เ ทศการสอน
รูปแบบการนิเทศ การสอน เครื่องมือที่ใชในการนิเทศการสอน การ
ประเมินผลนิเทศการสอน การประสานงานระหวางผูที่เกี่ยวของกับ
การนิเทศการสอน ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน และ
แนวโนมการนิเทศการสอน
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1100103

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teacher
ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับ
ครู หลั กการ องคประกอบ กระบวนการและเทคนิ คการสรางมนุ ษย
สัมพัน ธสํ าหรั บครู บทบาทของครู ในการเสริ มสรางมนุ ษยสั มพันธ ใน
โรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝก
ปฏิ บั ติ ส ร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ เ พื่ อ เสริ ม บรรยากาศการเรี ย นรู ที่ ดี และ
เสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน

1109101

นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teacher
ศึ ก ษาคว ามหมาย ขอบข า ย ความมุ ง หมายแล ะ
ความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการ ความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการต อ
ชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรม
นันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เนนการฝกปฏิบัติ

1102101

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับหลั กสูตร กระบวนการสร างและพัฒนา
หลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมาและความสําคัญของ
หลั ก สู ต ร หลั ก การ จุ ด หมาย โครงสร า งของหลั ก สู ต ร การจั ด
ประสบการณ แ ละกิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร หลั ก การและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น

1100104

การสอนเพศศึกษา
2(1-2-3)
Sexuality Education
ศึกษา วิเคราะห และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษา
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย พัฒนาการทางเพศ อนามัย
เจริญพันธุ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังตอ
บทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพและเพศสรีระ อิทธิพลของสังคม
และวัฒนธรรมที่สงผลตอบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการ
ตัดสินใจตอรอง การสื่อความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึก
ของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น โดยเนนกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน เพื่อปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ตลอดจน
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
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1109202

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader
Training Course
วัตถุประสงคของการลูกเสือ สํารอง ประวัติและกิจกรรมของ
องคการลูกเสือโลก โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผู
กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูพื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง
วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการ
จัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุม
รอบกองไฟและการอยูคายฝกอบรมผูกํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้น
ความรูเบื้องตน

1109303

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือ
และกิจการขององคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใชในการ
ฝกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และความ
วองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรูในการเลนเกม ระบบหมู
ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุม
รอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการ
สอน การวางแผน หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธีการ
ลูกเสือ-เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล
การมีจิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี

1109404

กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader
Training Course
การปฐมนิ เ ทศและการฝ ก อบรมลู ก เสื อ กิ จ การลู ก เสื อ
สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ
คําปฏิญาณและกฎของลู กเสื อ วิ นั ยและความเปน ระเบี ย บเรี ยบร อย
สัญญาณ ระบบหมู ที่ป ระชุมนายหมู การประชุมภายในหมูและกอง
การสวนสนาม ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามัญ
รุนใหญ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทการทํางานรวมกับ
คนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ การ
ปฐมพยาบาล การมีจิ ตสํ านึ กสาธารณะ และการประชุมกองลู กเสื อ
สามัญรุนใหญ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
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1100403

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
14 หนวยกิต
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1(90)
Teaching Practice 1
การบู ร ณาการความรู ทั้ ง หมดมาใช ใ นการฝ ก ประสบการณ
วิชาชีพในสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ครูผูสอน งานในหนาที่ครูประจําชั้น พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู ศึกษาวิเคราะหลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียน งานบริหาร
และบริการของโรงเรียน การบริหารและการจัดการงานเทคนิคการสอน
วิชาเอก การฝกเปนผูชวยครูดานการจัดการเรียนรูหรือสนับสนุนการ
จัดการเรี ยนรู ธุรการชั้ นเรี ยน ไมนอยกว า 2 สัปดาห โดยการสั งเกต
สัมภาษณ รวบรวมขอมูล นําเสนอผลการศึกษา โดยเขาไปมีสวนรวมใน
สถานศึกษา และสามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ

1100404

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
Teaching Practice 2
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ
ในสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน โดยการสังเกต
สั ม ภาษณ รวบรวมข อ มู ล นํ า เสนอผลการศึ ก ษา มี ส ว นร ว มกั บ
สถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตร
ไปใช ฝ กการจัด ทําแผนการเรีย นรู รวมกับสถานศึกษา ฝกปฏิบัติ การ
ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไมนอยกวา 2 สัปดาห
โดยเขาไปมีส วนรว มในสถานศึกษา และสามารถจัด ทําโครงงานทาง
วิชาการ

1(90)

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Practicum 1
การบู ร ณาการความรู ทั้งหมดมาใช ในการปฏิ บั ติ การสอนใน
สถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน ครูประจําชั้น การ
ปฏิบัติงานการเรี ยนการสอน และงานสนับ สนุนการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นและสาระการเรียนรูที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ดานตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทํา
โครงการพัฒนาผูเรียน การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการสอน
การรวบรวมประสบการณตางๆ การนําผลการประเมินมาพัฒนาการ
จั ด การเรี ย นรู และพัฒ นาคุณภาพผู เ รี ย น การบั น ทึก รายงานผลการ
จัดการเรียนรู และการสัมมนาทางการศึกษา

6(360)
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1110101

1110202

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Practicum 2
การบู ร ณาการความรู ทั้ ง หมดมาใช ใ นการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญการ
จั ด กระบวนการเรี ย นรู การเลื อ กใช ก ารผลิ ต สื่ อ และนวั ต กรรมที่
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผูเรียน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนา
คุ ณ ภาพผู เ รี ย น การบั น ทึ ก รายงานผลการจั ด การเรี ย นรู และการ
สัมมนาทางการศึกษา

6(360)

กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา 78
วิชาเอก
ไมนอยกวา 68
วิชาบังคับ
56
การประถมศึกษา
Elementary Education
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และความมุงหมาย
ของการประถมศึ ก ษา วิ วั ฒ นาการของการประถมศึ ก ษาไทย การ
จั ด การประถมศึ ก ษาของไทยและต า งประเทศ แนวคิ ด ในการจั ด
หลักสูตรระดับประถมศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา การประกันคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา บทบาท
หน า ที่ บุ ค ลิ ก ภาพ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องครู ป ระถมศึ ก ษา สภาพ
ป จ จุ บั น ป ญ หาและแนวทางแก ไ ขตลอดจนแนวโน ม ของการ
ประถมศึกษาไทย

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2(2-0-4)

สมรรถนะและคุณธรรมสําหรับครูประถมศึกษา
2(2-0-4)
Competency and Ethics for Elementary Teachers
บทบาทและความสําคัญของวิชาชีพครูในการพัฒนาประเทศ
หนาที่และความรับผิดชอบของครูประถมศึกษา สมรรถนะและคุณธรรม
ของครู ป ระถมศึกษา ทั้งด า นร า งกาย อารมณ สั งคม และสติ ป ญ ญา
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพ
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ทักษะการอานและทักษะการเขียนภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3)
Reading and Writing Skills in Thai for Elementary
Teachers
ความรู พื้น ฐานเกี่ย วกับ การอา น การอานออกเสี ย งร อยแก ว
รอยกรอง เพลงพื้นบานของไทย การอานสารประเภทตางๆ โดยใชการ
อานจับใจความสําคัญ การตีความและประเมินคุณคาจากสิ่งที่อาน การ
เลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็ก หลักพื้นฐานของการเขียน การ
ฝ ก เขี ย นร อ ยแก ว และร อ ยกรอง การเขี ย นเพื่ อ ธุ ร กิ จ การเขี ย นเชิ ง
สรางสรรค การเขียนเชิงวิชาการ ฝกปฏิบัติทักษะการเขียนโดยการใช
ภาษาในการเขียนอยางมีศิลปะ การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานและการเขีย น หลั กการสั งเกตเบื้ องต น สํ าหรั บ เด็ กที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรูดานการอานและการเขียน

1110204

สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Health and Physical Education for Elementary Teachers
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพ ภาวะสุขภาพและ
ปญหาสุขภาพของเด็กประถมศึกษาอุบัติเหตุและการปองกัน การปฐม
พยาบาล เวชภัณฑในบานและโรงเรียน การใหบริการและการสงเสริม
สุขภาพ การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
แนวคิด หลั ก การเกี่ ย วกับ พลศึ กษา พัฒ นาการและความพร อมทาง
รางกายของเด็กประถมศึกษา การเคลื่อนไหวพื้นฐาน การเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ การเลนประกอบจังหวะ เกมและการเลนแบบไทย การ
สรางเกมการเลนในรมและกลางแจง การจัดบรรยากาศในการเรียนรู
และการเรียนรวม การวัดและประเมินผล

1110205

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Work – Oriented Experiences and Technology for
Elementary Teachers
หลักการและแนวคิดการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีใน
โรงเรียนประถมศึกษา หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคนิค
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต
สื่ อ การเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล บทบาทของครู แ ละ
ผู บ ริ ห ารในการพัฒ นาการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ให เ หมาะสมกั บ
ทองถิ่น
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1110206

ดนตรีและนาฎศิลปสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Music and Drama for Elementary Teachers
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ
ดนตรี บทเพลงบรรเลง บทเพลงขับ ร อง การจั ด กิจ กรรมและการใช
อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนดนตรี ใ ห เ หมาะสมกั บ เด็ ก ประถมศึ ก ษา
เทคนิควิธีการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติการเลนเครื่องดนตรีและการ
ขั บ ร อ งที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รประถมศึ ก ษา ที่ ม าของนาฏศิ ล ป
ประเภทของนาฏศิ ล ป นาฏยศั พ ท การปฏิ บั ติ น าฏศิ ล ป ไ ทยและ
การละเลนพื้นเมือง นาฏศิลปของชาติใกลเคียง หลักในการชมนาฏศิลป

1110207

ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Arts for Elementary Teachers
ความสํ า คั ญ ของศิ ล ปศึ ก ษา พั ฒ นาการทางศิ ล ปะของเด็ ก
ประถมศึกษา หลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพภาพ ภาพปะ
ติด การปนและการแกะสลัก งานสาน งานถักและทอ งานสรางสรรค
และงานประดิ ษ ฐ หลั ก การจั ด องค ป ระกอบทางศิ ล ปะ การวิ จ ารณ
ผลงานศิลปะของเด็ก การจัดนิทรรศการงานศิลปะตามจินตนาการของ
เด็กประถมศึกษา

1108302

*การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความตองการพิเศษสําหรับครู
2(1-2-3)
ประถมศึกษา
Assessment and Identifying of Special Needs for
Elementary Teachers
ความหมาย ความสําคัญของการคัดกรอง กระบวนการตรวจสอบ
และการคัดกรอง การใชเครื่องมือการคัดกรองบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและรายงานผล รูปแบบและ
กระบวนการประเมินเบื้องตนทางพัฒนาการดานตางๆ ปญหาและความ
ตองการเฉพาะของบุคคลที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา
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1110316

ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Thai for Elementary Teachers
พั ฒ นาการและการเรี ย นรู ภ าษาของเด็ ก ความหมาย
ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยสําหรับครู
ประถม รู ป แบบการสอนเทคนิ ค การสอนและวิ ธี การสอนภาษาไทย
ระดั บ ประถมศึกษา การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู แบบบู ร ณาการ
ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะหและการแกปญหา สื่อการเรียนการ
สอน การวั ด และการประเมิ น ผล การสั ง เกตเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางการเรียนรูดานการอานและการเขียน

1110317

คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics for Elementary Teachers
ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของคณิตศาสตร
หลักสูตรคณิตศาสตร รูปแบบการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการสอน
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ
บูร ณาการ การคิด วิเ คราะหและการแกป ญหา สื่อการเรี ย นการสอน
การวัดและการประเมินผล และการสังเกตเด็กที่มีความบกพรองทางการ
เรียนรูดานการคิดคํานวณ

1110318

วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science for Elementary Teachers
ความหมาย ความสํ า คั ญ และลั ก ษณะธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตร รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน
และวิธีการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา กระบวนการสืบสวน
สอบสวน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

1110319

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Social Studies Religious and Culture for Elementary
Teachers
ความหมาย ความสําคัญและลักษณะของสั งคมศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรม หลั ก สู ต รสั ง คมศึก ษา วิ ธี ก ารสอนสั ง คมศึก ษาระดั บ
ประถมศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทักษะ
ชีวิต การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
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ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
English Language for Elementary Teachers
ความหมาย ความสํ า คั ญ และลั ก ษณะของภาษาอั ง กฤษ
หลั ก สู ต รของภาษาอั ง กฤษระดั บ ประถมศึ ก ษา เอกสารประกอบ
หลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

1110321

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและทักษะชีวิตสําหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)
Management in Student Development Activities and Life
Skills for Elementary Teachers
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประเภทของกิ จ กรรมพั ฒ นา
ผู เ รี ย น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นตามหลั ก สู ต ร การวั ด และ
ประเมิน ผลกิ จ กรรมพัฒ นาผู เ รี ย น การฝ ก ปฏิ บั ติ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
ผู เ รี ย น การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ในด า นต า งๆ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี
ประชาธิปไตย การสรางวินัย และความตระหนักในคุณคาของตนเอง
การสรางภูมิคุมกันทางจิต

1110322

นวัตกรรมการสอนสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Innovation for Elementary Teachers
ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของนวัตกรรมการสอนในระดับ
ประถมศึกษา การออกแบบนวัตกรรมการสอน การสรางและการพัฒนา
นวั ต กรรมการสอน การประยุ ก ต ใ ช การประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง
นวัตกรรมการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

1110323

การเรียนรูดวยการบริการสังคมสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Social Service Learning for Elementary Teachers
ความหมาย ความสํ าคัญ หลั กการและแนวคิด ของการบริ การ
สังคม วิธีการพัฒนาทักษะการบริการสังคม การบูรณาการเทคนิคการ
เรียนรูดวยการบริการสังคมในระดับประถมศึกษา การจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่บูรณาการการเรียนรูดวยการบริการ
สังคม
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1110324

การสอนเพื่อพัฒนาคานิยมและจริยธรรม
2(1-2-3)
Teaching for Values and Moral Development
ความหมายและความสําคัญของคานิยมและจริยธรรม ปจจัยที่มี
ผลต อคานิ ย มและจริ ย ธรรม การปลู กฝ งคานิ ย มและจริ ย ธรรม การ
เสริ มสร างคานิ ย มและจริ ยธรรม การวั ดและประเมินผลคานิย มและ
จริยธรรม

1110325

การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
Elementary Classroom Management
ความหมายและความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการของการจัดการ
ชั้นเรียน บทบาทของครูในการจัดชั้นเรียน พฤติกรรมและพัฒนาการ
เด็ กประถมศึกษา กระบวนการเรี ย นรู ของเด็ กประถมศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานในการปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ ปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนประถมศึกษาและแนวทางแกไข การ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมประชาธิปไตย และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่
เอื้อตอการเรียนรู

1108406

*การปรับหลักสูตรสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษสําหรับครู
2(1-2-3)
ประถมศึกษา
Curriculum Development for Persons with Special Needs
for Elementary Teachers
หลั ก การและโครงสร า งของหลั ก สู ต รโดยทั่ ว ไป หลั ก สู ต ร
สํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสติ ป ญ ญา ลั ก ษณะ วิ ธี ก ารปรั บ
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมตามระดั บ พั ฒ นาการและ
ความสามารถเฉพาะบุคคลสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ หลักการ
และวิ ธี ก ารสอน จั ด ทํ าแผนการศึก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) การจั ด ทํ า
แผนการสอนเฉพาะบุ ค คล (IIP)และการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา
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1108407

*การสอนบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรูสําหรับครู
2(1-2-3)
ประถมศึกษา
Teaching for Persons Learning Disabilties for Elementary
Teachers
ธรรมชาติ และลักษณะของบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
หลักสูตร เนื้อหา หลักการและวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทําแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP)สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียนรูบุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

1108308

*การสอนบุคคลออทิสติกสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Teaching for Persons Autistic for Elementary Teachers
ธรรมชาติและลักษณะของบุคคลออทิสติก หลักสูตร เนื้อหา
หลักการและวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทํา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล
(IIP) สําหรับบุคคลออทิสติก การวัดและประเมินผลการเรียนรูบุคคล
ออทิสติก

1110430

การวิจัยทางการประถมศึกษา
3(2-2-5)
Research in Elementary Education
แนวคิ ด ทฤษฎี และรู ป แบบการวิ จั ย การออกแบบวิ จั ย
กระบวนการวิ จั ย สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา การฝกปฏิบัติการวิจั ย การนําเสนอผลงานวิจัย การใช
ง า น วิ จั ย ใ น ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ก า ร ใ ช
กระบวนการวิ จั ย ในการแก ป ญ หาและการเสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ
นํ า ไปใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนและพั ฒ นาผู เ รี ย นระดั บ
ประถมศึกษา

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา
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1110431

การสัมมนาการประถมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Elementary Education
จุ ด มุ ง หมาย รู ป แบบและกระบวนการของการสั ม มนา วาง
แผนการจั ด สั ม มนา วิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาและแนวโน ม ของการ
ประถมศึกษาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติในขอบขายของงานใน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาจากแหล ง ข อ มู ล ต า งๆ โดยเฉพาะวิ ท ยากร
ผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา เนนการฝกทักษะการ
วิเคราะหปญหาดวยกระบวนการกลุม การอภิปรายและการแสดงความ
คิ ด เห็ น วางแผนการพั ฒ นาและเสนอแนวทางการแก ป ญ หาด ว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการจัดสัมมนา

1110208

ศิลปะสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Art for Children
ความสําคัญของศิลปะเด็ก งานศิลปะดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับทฤษฎีการเขียนภาพ การใชสี การพิมพภาพ การออกแบบ การปน
และการแกะสลั ก ศิล ปะพื้น บ าน งานสร างสรรคและงานประดิ ษฐ
การปลู ก ฝ ง ให เ ด็ ก เห็ น คุ ณ ค า และประโยชน ข องศิ ล ปะธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม การรูจักนําศิลปะมาประยุกตในชีวิตประจําวันใหเกิดคุณคา
และรสนิยมที่ดี โดยเนนการฝกภาคปฏิบัติ

1110209

นาฏศิลปเบื้องตน
Introduction to Drama
ประวัติความเปนมาและความสําคัญของนาฏศิลป หลัก
นาฏศิลปเบื้องตน การละเลนพื้นเมืองนาฏศิลปของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน ทักษะทางนาฏศิลปของครูประถมศึกษา การฝก
ปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป

1110210

ดนตรีและเพลงสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Music and Song for Children
ประวัติความเปนมาและความสําคัญของดนตรี องคประกอบ
ของดนตรี ทฤษฏี โ น ต สากลขั้น พื้น ฐาน หลั กคีต ศิล ป ดนตรี ไทยและ
ดนตรีสากล หลักการแตงเพลงและใชเพลงประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ฝกรองเพลงไทยและเพลงสากลอยางงาย การปลูกฝงใหเด็กเห็น
คุณคาและประโยชนของตน

2(1-2-3)
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1110211

วาทการสําหรับครู
3(2-2-5)
Speech for Teachers
หลั กและกลวิ ธี การพูด แบบต าง ๆที่นํ า ไปใช ในวิ ช าชี พครู
โดยใชทักษะการฟง การอาน การเขียน เพื่อฝกพูดสื่อความหมาย ฝก
การสรางบุคลิกภาพ และกลวิธีการพูดแบบตางๆ ตามจุดมุงหมาย โดย
เนนการพูดที่จะตองนําไปใชในโอกาสตางๆ ในสังคม

1110212

โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา
Recreation Program in Elementary School
กิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ ที่ชวยพัฒนาเด็กใหมีความ
พรอมทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา หลักเบือ้ งตน
ของการจัดโครงการนันทนาการ ปจจัยตาง ๆ ที่ชวยใหการดําเนิน
โครงการประสบความสําเร็จ การประเมินผลโครงการนันทนาการ

1110213

เทคนิคการสอนซอมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
Remedial Techniques in Elementary School
จุดประสงค หลักการ และประโยชนของการสอนซอมเสริม การ
สอนซ อ มเสริ ม ให แ ก เ ด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางด า นการเรี ย นรู อั น
เนื่องจากสาเหตุตางๆ เทคนิควิธีการตางๆ ในการเรียนการสอน เพื่อให
ผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการสอนซอมเสริมที่วางไว การผลิตอุปกรณ
สอนซอมเสริมในวิชาตางๆ และวิธีการประเมินผลการสอนซอมเสริม

1110214

การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนประถมศึกษา
2(1-2-3)
The Environmental Management in Elementary School
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ในโรงเรี ย น หลั กการพัฒ นา วิ ธี การจั ด สภาพแวดล อมที่เ หมาะสมใน
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา การดํ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
สิ่ ง แวดล อ มในโรงเรี ย น ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด
สภาพแวดลอม การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

2(1-2-3)
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1110215

การแนะแนวสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Guidance for Elementary Teachers
ความหมาย ความสํ า คั ญ ขอบข า ยของงานแนะแนวใน
โรงเรียน งานบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา การจัดบริการ
แนะแนวในโรงเรียน จรรยาบรรณของการแนะแนว และการจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

1108303

*การใหคําปรึกษาแกผูปกครองสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 2(1-2-3)
ในโรงเรียนประถมศึกษา
Counseling for Parents of Persons with Special Needs in
Elementary School
ความหมาย ความสํ า คั ญ ทฤษฎี ของการให คํ า ปรึ ก ษา
กระบวนการใหคําปรึกษา จรรยาบรรณทางวิชาชีพของผูใหคําปรึกษา
ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษา การใชกลไกทางจิตวิทยาและการแนะแนว
การสร า งความร ว มมื อ และประสานงานการจั ด โปรแกรมสํ า หรั บ
ครอบครัว การสรางสัมพันธภาพในการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษรวมกับผูปกครองครอบครัวและคณะสหวิทยาการ

1108304

*การสอนทักษะการดํารงชีวิตสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษใน 2(1-2-3)
โรงเรียนประถมศึกษา
Life Skills for Persons with Visual Impairments in
Elementary School
ความหมาย ความสําคัญของการดํารงชีวิตประจําวันภายใน
บ า น ชุ ม ชน และสั ง คมของเด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือ เครื่องใชในชีวิตประจําวัน การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตสําหรับเด็กตองการพิเศษ

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา
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1108305

*การเตรียมอาชีพสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน
2(1-2-3)
ประถมศึกษา
Vocation Preparation for Persons with Special Needs in
Elementary School
ความสําคัญและหลักการใหความรูและการเตรียมความพรอมใน
การประกอบอาชีพ การแนะแนวอาชีพ ขั้นตอนในการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางอาชีพ ปญหาอุปสรรคของการทํางาน หลักการและการฝกทักษะ
การดํารงชีวิตในชุมชน ฝกปฏิบัติการวิเคราะหงาน และฝกปฏิบัติการฝก
วิชาชีพสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ

1110326

เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค
2(1-2-3)
Techniques in Promoting Creative Thinking
ความหมาย ความสํ า คัญ และองคป ระกอบของความคิ ด
สร า งสรรค ลั ก ษณะของผู ที่ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ความสั ม พั น ธ
ระหวางความคิดสรางสรรคกับสมอง การจัดบรรยากาศและกิจกรรม
สงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก

1110327

การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสรางสรรค
3(2-2-5)
Production of Creative Education Media
วิ ธี การ รู ป แบบ แล ะสิ่ งที่ ค ว รคํ า นึ ง ถึ ง ในการผ ลิ ต
สื่อการศึกษาเชิงสรางสรรค เนนการผลิตดวยวัสดุราคาเยา วัสดุเหลือใช
และวัสดุทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ หลักการออกแบบ
สื่อการศึกษา และกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค จนสามารถ
ถ า ยทอดออกมาเป น รู ป ธรรมได การศึ ก ษาแนวคิ ด และผลงานของ
ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อสรางสรรค

1110328

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Innovation and Information Technologies for Elementary
Teachers
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริม
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ รู ป แบบและกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศในระดับประถมศึกษา แหลงเรียนรูและเครือขายการ
เรี ย นรู การออกแบบ การสร า ง การนํ า ไปใช การประเมิ น และการ
ปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา
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การสรางแบบเรียนและแบบฝกทักษะสําหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2-3)
Development of Textbooks and Workbooks for Children
in Elementary School
ความหมาย และความสําคัญของแบบเรียนและแบบฝกทักษะ
สํ า หรั บ เด็ ก วิ วั ฒ นาการของแบบเรี ย นและแบบฝ ก ทั กษะ หลั ก การ
แนวคิดและรูปแบบการสรางแบบเรียนและแบบฝกทักษะสําหรับเด็ก
ฝ กสร างแบบเรี ย นและแบบฝ ก ทัก ษะสํ าหรั บ เด็ ก การวิ เ คราะห และ
ประเมินแบบเรียนและแบบฝกทักษะ

1108409

*การสอนวิธีการสื่อความหมายสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 2(1-2-3)
ในโรงเรียนประถมศึกษา
Teaching communication skills for Persons with Special
Needs in Elementary School
หลักสูตร เนื้อหา หลักการและวิธีการสอนเฉพาะที่เหมาะสม
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การเขียนแผนการสอน บูรณาการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใน
ชั้นพิเศษและชั้นเรียนรวมในระดับประถมศึกษา และหลักการจัดการ
เรียนรวม

1108410

*ภาษามือเบื้องตนสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Sign Language for Elementary Teachers
ธรรมชาติของบุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน ความเปนมา
ความหมาย ความสําคัญองคประกอบของภาษามือไทย ไวยากรณภาษา
มือ หลักและวิธีการใชภาษามือ เพื่อการสื่อความหมาย การฝกและเสริม
ทักษะทางการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

1110432

วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1
3(2-2-5)
Teaching Behavior in Elementary School Level 1
หลั ก สู ต ร การวิ เ คราะห ตั ว ชี้ วั ด ชั้ น ป ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และภาษาต า งประเทศ หลั ก
จิ ต วิ ทยา วิ ธี การสอน เทคนิ ค การสอน สื่ อและแหล ง การเรี ย นรู ต าม
หลักสูตร การจัดทําแผนจัดการการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ การวัดผลและประเมินผล
การฝกปฏิบัติการสอน

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา
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3.2

พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2
3(2-2-5)
Teaching Behavior in Elementary School Level 2
หลักสูตร การวิเคราะหตัวชี้วัดชั้นปกลุมสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี หลักจิตวิทยา วิธีส อน เทคนิคการสอน สื่ อ
และแหลงการเรียนรูตามหลักสูตร การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
การวัดผลและประเมินผล การฝกปฏิบัติการสอน

ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวชูจิตต เหลาเจริญสุข
อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศษ.ม.(การ
ประถมศึกษา)
ศษ.บ.(ปฐมวัย
ศึกษา)

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2556 2557 2558 2559 2560
12 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. นางสมฤดี ปาละวัล
อาจารย

ศษ.ม. (การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประถมศึกษา)
ค.บ. (ประถมศึกษา) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

12 12 12 12 12

3. นายสะมาแอ มามะ *
อาจารย

ศษ.ม. (การ
ประถมศึกษา)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(หลักสูตรและ
การสอน)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(จิตวิทยาการ
ใหคําปรึกษา)
กศ.บ.(การแนะแนว)

16 16 16 16 16

4. นางสาวอุชุพร บถพิบูลย
อาจารย
5. นางจันจลี ถนอมลิขิตวงศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

12 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

12 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวพุมพนิต คงแสง
อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ศษ.ม.(จิตวิทยา
ครูการศึกษาพิเศษ)
นศ.บ.(นิเทศศาสตร)
2. นางกรัณฑรักษ วิทยอภิบาลกุล วท.ม.(จิตวิทยา
อาจารย
อุตสาหกรรม)
กศ.บ.(จิตวิทยาการ
แนะแนว)
3. นางสาวจารุณี เซีย่ งเห็น
ผูชวยศาสตราจารย
4. นายกฤษฎา กุณฑล
ผูชวยศาสตราจารย
5. นางนิชาภัทรชย รวิชาติ
ผูชวยศาสตราจารย
6. นายสิทธิชัย แพงทิพย
ผูชวยศาสตราจารย
7. นายสกล สมจิตต
อาจารย

8. ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
อาจารย

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2556 2557 2558 2559 2560
12 12 12 12 12
12 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กศ.ม. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.บ.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา
ศษ.ม.(จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การศึกษา)
วิทยาเขตปตตานี
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
กศ.ม.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ภาษาอังกฤษ)
ประสานมิตร
กศ.ม (เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทางการศึกษา)
ประสานมิตร
กศ.บ (เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทางการศึกษา)
ประสานมิตร
ศษ.ม.(เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และสื่อสารทางการ วิทยาเขตปตตานี
ศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
อุตสาหกรรม)
วท.ด. (การวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พฤติกรรมศาสตร) ประสานมิตร
วท.ม.(การวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พฤติกรรมศาสตร
ประสานมิตร
ประยุกต
วท.บ.(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12
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ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
9. นายสมศักดิ์ ดานเดชา
ผูชวยศาสตราจารย
10. นางสาวฉวีวรรณ ธัญศิริกุล
ผูชวยศาสตราจารย

11. นางสาวสุภา ยธิกุล
ผูชวยศาสตราจารย
12. นายมนัสภูมิ ศาสนศาสตร
อาจารย
13. นางกมลรัตน คนองเดช
ผูชวยศาสตราจารย
14. นางอุไรรัตน ยามาเร็ง
ผูชวยศาสตราจารย
15. นางสาวสุนศิ า ธรรมบัญชา
อาจารย
16. นางสาวอาทิตยา วงศมณี
อาจารย
17. นางสาวพิชามญช จันทุรส
อาจารย
18 .นายจรัญ พิทักษธรรม
อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

กศ.ม.(การ
อุดมศึกษา)
ค.บ.(วิทยาศาสตร
ทั่วไป)
ศษ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร
ทั่วไป)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี
วิทยาลัยครูยะลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2556 2557 2558 2559 2560
12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

ศศ.ม. (การสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วท.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ศษ.ม (จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การศึกษา)
วิทยาเขตปตตานี
ค.บ.(การศึกษา
วิทยาลัยครูยะลา
ปฐมวัย)
ศษ.ม (หลักสูตรและ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การสอน)
กศ.บ (วิทยาศาสตร- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เคมี)
สงขลา
ค.ม.(การศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปฐมวัย)
ค.บ.(การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปฐมวัย)
ศษ.ม (ปฐมวัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศษ.บ (ศิลปศึกษา) วิทยาเขตปตตานี
ศษ.ม. (สรางเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สุขภาพ)
ศษ.บ (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

12 12 12 12 12

ค.บ.(ดนตรีศึกษา)

12 12 12 12 12

วิทยาครูเชียงใหม

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ตําแหนง
ที่
ทางวิชาการ
1
2

ศึกษานิเทศก

ชื่อ-สกุล

นายมนูญ พืชสะกะ

อาจารย

นางสาวพอหทัย ซุนสั้น

อาจารย

นายเนรมิต ศรีสังขทอง

3

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา

สถาบัน/มหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยา
เขตปตตานี
MFA. (Master of fine Art) Aligarh Muslim Universiti
ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป) มหาวิทยาลัยรังสิต
ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วท.บ.(สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
ประสบการณภาคสนามของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คือ ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่ง
แบงเปน 2 ขั้นตอนไดแก
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน เปนการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง นักศึกษา
จะมีสวนรวมกับสถานศึกษา ในการสังเกตการณสอนและการปฏิบัติงานในหนาที่ครู มีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การออกแบบและทดลองสอนในชั้นเรียน
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอกประกอบดวย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาอิสระควบคูไปกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัด
กระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับ
ผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนการ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1.ทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนเกี่ยวกับงานในหนาที่ครู บูรณาการความรูที่
เรียนมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
2. มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะในสถานศึกษาเต็มเวลา เพื่อ
เรียนรูการปฏิบัติในหนาที่ครูตลอดกระบวนการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
4.2 ชวงเวลา
1. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ชั้นปที่ 4
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาที่
1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
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2. ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาในสาขาการประถมศึกษา
แบงเปน 2 รายวิชา โดยปฏิบตั ิงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชา 1 ภาคการศึกษาของชั้นปที่ 5
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาชั้นปที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป สาขาการประถมศึกษา จะตองไดรับ
การสร างเสริมประสบการณในการทํางานวิ จัย โดยมุงเนน การทําวิจั ยในชั้ นเรียน เพื่อพัฒ นาการ
จั ด การเรี ย นรู และคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นและผู ส อน สํ า หรั บ นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการสอนระดั บ
ประถมศึกษาตอไป โดยกําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาชั้นปที่ 5 ไดฝกทําวิจัยในชั้นเรียนขณะที่ทําการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เพื่อใหมีผลการเรียนรู ดังนี้
1) มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการทําวิจัยในการ
ปฏิบัติงานสอน และเพื่อการศึกษาตอ
2) มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู และพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสอน
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 5
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 (360)
5.5 การเตรียมการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรให
คําแนะนําชวยเหลือตลอดระยะเวลาการฝกวิชาชีพ
5.5.1 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาวิจัย
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณาจารยที่ปรึกษาประจําวิชา
เพื่อรับขอเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศ และ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5.6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผล โดยกําหนดเกณฑ/
มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม
5.6.4 ทั้งผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
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5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุก
คนซึ่งเขารวมทั้งการนําเสนอผลการศึกษา
5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน
5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย
ประจําวิชาทุกคน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะการใชภาษา
มลายูกลาง
2. มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสูง
3. จิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ

4. เปนผูมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ
5. เปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี
แข็งแรง มีสุขนิสัย และ
สุขอนามัย

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ
อบรมเพิ่มเติม
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ
อบรมเพิ่มเติม
กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ ปละ
1 ชิ้นงาน และใหมีโครงการชวย
ประชาชนในทองถิ่นที่ประสบภัยตาม
โอกาส และนําเสนอการดําเนินงาน
ตามโครงการ
จากการศึกษาในรายวิชาที่อยูใน
หลักสูตรการประถมศึกษา
มีการสอดแทรกในการจัดการเรียนรู
รายวิชาที่อยูในสาขาวิชา
การประถมศึกษาเรื่อง การแตงกาย
การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ
การเขาสังคม การสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธที่ดี การเปนผูนํา ผู
ตามที่ดี การวางตัวในการทํางาน

กลยุทธการประเมินผล
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการ
เขารวมกิจกรรม
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินการเขา
รวมกิจกรรม
นําเสนอกิจกรรมตอ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
การประเมินการเขารวม
กิจกรรม
การประเมินผลการ
ปฏิบัตกิ าร
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. การปฏิบัติตนตามกรอบ
1. กําหนดใหวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
และสังคม
โดยเนนการ เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา
2. การแสดงออกถึงการมีวินัย ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม
ในการเรียน ตรงตอเวลา
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนและสู ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง
งาน
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความ
3. การแสดงออกถึงการเคารพ ซื่อสัตยสุจริต
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ 2. วิเคราะหแบบวิภาษวิธี(Dialectics)
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรม
และศักดิ์ศรีของความเปน
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ
มนุษย
3. การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิง
4. การแสดงออกถึงการมีจิต
ปฏิบัติการ (Interactive action
อาสาและมีจิตสํานึกสาธารณะ learning)
5. รักและภูมิใจในทองถิ่น
4. การใชกรณีศึกษา (Case study)
สถาบัน มีจิตสํานึกในการ
5. มีการจัดกิจกรรมสําหรับ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญา
จริยธรรม และการมีจิตอาสาและมี
ทองถิ่น
จิตสํานึกสาธารณะ

กลยุทธการประเมิน
1. วัดและประเมินผล
การวิเคราะหแบบวิภาษ
วิธี (Dialectics)
2. วัดและประเมินจาก
กลุมเพื่อน
3. วัดและประเมินจาก
ผลงานกรณีศึกษา
4. วัดและประเมินจาก
ผลการเขารวมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม
และ การมีจิตอาสา

2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
1. การแสดงออกถึงความ
สามารถในการเขาถึงแหลงการ
เรียนรู
2. การแสดงออกถึงความ
สามารถในการบูรณาการ
ความรูและการประยุกตความรู
3. มีความรูและความเขาใจ

กลยุทธการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให
ผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การ
เรียนรูแบบมีสวนรวมสามารถเขาถึง
แหลงเรียนรู บูรณาการความรู และ
ประยุกตใชความรูตามหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดย
ใชกลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการ

กลยุทธการประเมิน
ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให
ครอบคลุมการประเมิน
ดานความรูดังนี้
1. การทดสอบยอย
2. ทดสอบกลางภาค
เรียน ปลายภาคเรียน
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ผลการเรียนรู
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาเอกทั้งบังคับและเลือกใน
รายวิชาที่เลือกเรียน

กลยุทธการสอน
บรรยายรวมกับการอภิปราย การ
คนควา กรณีศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อ
การเรียนรูรวมกันของกลุม

กลยุทธการประเมิน
3. ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควา
4. ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้น
เรียน

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1. สามารถใชทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห คิดเชิงเหตุผลโดยใช
หลักฐานอางอิง และคิดเชิง
บูรณาการ ในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อสรางประโยชนตอตนเอง
และสังคมได

กลยุทธการสอน
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การคิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับ
บุคคลและกลุมในสถานการณทั่วไป
โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน
การอภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา
การโตวาที การจัดทําโครงการ และ
การใชเกมส เปนตน

กลยุทธการประเมิน
1. การสอบวัด
ความสามารถในการคิด
และแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา
2. การประเมินจาก
ผลงานที่เกิดจากการใช
กระบวนการแกไขปญหา
การศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงาน
การวิเคราะหวิจารณ
กรณีศึกษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุม การ
ประชุมปรึกษาปญหา
และการสัมมนา

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่น อาจารยผูสอนตองจัดการเรียนการ
ได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิก สอนดังนี้
กลุม
1. กลยุทธการสอนที่เนนการมี
2. มีความรับผิดชอบตอบทบาท ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน
หนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอ ผูเรียนกับ
ผูอื่น และตอสังคม

กลยุทธการประเมิน
1. การประเมิน
ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับกลุมเพื่อน
และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
สรางสรรค
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ผลการเรียนรู
3. แสดงออกถึงการมี
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม

กลยุทธการสอน
ผูสอนและผูเรียนกับสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริมการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนําและ
ผูตาม
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาได
มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

กลยุทธการประเมิน
2. การประเมินผูเรียนใน
การแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม
ในสถานการณการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค
3. ประเมินผลจากการ
จัดกิจกรรมและการเขา
รวมกิจกรรมของ
นักศึกษา

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
1. การแสดงออกถึงความ
สามารถในการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร
2. การแสดงออกถึงความ
สามารถในการติดตอสื่อสาร โดย
ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
3. การแสดงออกถึงความ
สามารถในการวิเคราะหตัวเลข
แปรผลและนําเสนอขอมูลได
อยางเหมาะสม และใชเปน
พื้นฐานการแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4. แสดงออกถึงการมีทักษะ การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู

กลยุทธการสอน
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
สื่อสารระหวางบุคคลทั้งการพูด
การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน
ระหวางผูเรียนและผูสอนและ
บุคคลที่เกี่ยวของ
2. การจัดประสบการณการเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ
3. การจัดประสบการณการเรียนรู
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช
ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝกทักษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และ
เนื้อหาที่นําเสนอ

กลยุทธการประเมิน
1. การประเมินผลงาน
ตามกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใชแบบ
สังเกต และแบบประเภท
ทักษะการพูด การเขียน
2. การทดสอบทักษะ
การฟงจากแบบทดสอบ
ที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู
3. การทดสอบการ
วิเคราะหขอมูล โดยใช
ขอสอบ การทํารายงาน
เปนรายกรณี และการ
วิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาอิสระ

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและ
พัฒนาการเรียนรู
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสือ่ สารและ
พัฒนาการเรียนรู
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน
ภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและ
การเขียน
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู
จํานวน 3 ขอ

3. ดานทักษะ
ทางปญญา
จํานวน 2 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
จํานวน 3 ขอ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 5 ขอ

รายวิชา

2100110
2100111
2100112
2100113
2100114
2150101
2150102
2150103
4100101
4100102
4100103

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
วิทยาการแหงความสุข
สุนทรียวิจักขณ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
สังคมภิวัตน
การจัดการทางสังคม
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน

 ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู
จํานวน 3 ขอ

3. ดานทักษะ
ทางปญญา
จํานวน 2 ขอ

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
จํานวน 3 ขอ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวน 4
ขอ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู กลุม วิชาเอก )
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่กําหนดโดยองคกร
วิชาชีพ คือ คุรุสภา
2. พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดํารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและรวมสรางสังคม
ปรองดองเพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข
4. มีคุณธรรมจริยธรรมและ
เปนแบบอยางที่ดี สําหรับครู
การประถมศึกษา

กลยุทธการสอน
1. กําหนดใหอาจารยผูสอนทุก
คนมีวัฒนธรรมองคกรตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเปน
การปลูกฝงใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจ และปฏิบัติไดตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง การอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา เนนเรื่อง
ศรัทธาตอวิชาชีพ ตั้งใจถายทอด
วิชาการ สงเสริมการเรียนรูและ
ทําตนเปนแบบอยางที่ดี
3. กําหนดวัฒนธรรมองคกร
เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต
ตรงตอเวลา การแตงกายที่ถูก
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
การดํารงตนภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข

กลยุทธการประเมิน
1. มีการประเมินระหวางเรียน
ควบคูไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผูเรียนประเมิน
ตนเอง ประเมินโดยกลุมเพื่อน
อาจารย และใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ไดแก
การสังเกต การสัมภาษณ
การสนทนากลุม แบบประเมิน
ตนเอง
2. ประเมินจากการรวม
กิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความเปนครูและ
กิจกรรมสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาและการศึกษา
พิเศษ
3. ตรวจผลงานการเรียนรูโดย
ใชการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ
การใชกรณีศึกษา
4. ประเมินการตรงตอเวลา
จากการเขาชั้นเรียน กิจกรรม
นอกชั้นเรียน และการแตงกาย
ของนักศึกษา การมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียน และการสง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่
กําหนดประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย
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2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครูและวิชา
เอกอยางกวางขวางและเปนระบบ
ไดแก มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและ
หลักการทางการประถมศึกษา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสมรรถนะ
และคุณธรรมสําหรับครูประถม
ศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และทักษะชีวิตสําหรับครู
ประถมศึกษา นวัตกรรมการสอน
ระดับประถมศึกษา การเรียนรูดวย
การบริการสังคม
2. การแสดงออกถึงความสามารถ
การบูรณาการภายในวิชาชีพครู
วิชาชีพครูกับวิชาเอกตาม
มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
3. ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความกาวหนาของความรูใน
วิชาเอกและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. การแสดงออกถึงความ
สามารถในการบูรณาการความรู
การประยุกตความรูดานการ
ประถมศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ
เรียนรูตอไปนี้
4.1 หลักการและแนวคิดทาง
ประถมศึกษา
4.2 พัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กระดับประถมศึกษา
4.3 ภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
4.4 คณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา

กลยุทธการสอน
1. ใชการสอนหลายรูปแบบ
ตามเนื้อหาสาระ ไดแก การ
เรียนรูแบบรวมมือ การใช
กระบวนการกลุม การแลก
เปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงาน
ในแหลงเรียนรู การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน การ
อภิปราย การฝกปฏิบัติ
สถานการณจําลอง กรณี
ตัวอยาง การสัมมนาโดยเนน
การปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง
2. การเรียนรูจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือจาก
สื่อมวลชนในรูปแบบ ตาง ๆ
การเรียนรูจากภูมิปญญาใน
ชุมชนและการเรียนรูดวย
ตนเอง
3. การเรียนรูผานกระบวน
การวิจัย เชน การศึกษา
คนควาขอมูล การทํา
โครงงานการถามตอบปญหา
ทางวิชาการในหองเรียน
4. การเรียนรูจากสถานการณ
จริง การฝกงานในสถานศึกษา
และเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอก
มาเป น วิ ท ยากร และการ
เรียนรูจากนักสหวิชาชีพ

กลยุทธการประเมิน
1. การทดสอบยอย
2. ทดสอบกลางภาค
การศึกษาปลายภาคศึกษา
3. ประเมินจากการ รายงาน
การศึกษาคนควา การ
อภิปราย การทบทวน การฝก
ปฏิบัติการ การสัมมนาการ
ใชกระบวนการกลุม การแลก
เปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงาน
ในแหลงเรียนรู การบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ
4. ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานหนาชั้นเรียนเกี่ยวกับ
ผลการเรียนรูจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือจาก
สื่อมวลชนในรูปแบบ ตาง ๆ
การเรียนรูจากภูมิปญญาใน
ชุมชนและการเรียนรูดวย
ตนเอง
5. ประเมินจากการตรวจ
ผลงานและ ประเมินตาม
สภาพจริง ทั้ง การใชแฟม
สะสมงาน การประเมินการ
ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินโดยกลุมเพื่อน
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ผลการเรียนรู
4.5 วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
4.6 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมสําหรับนักเรียน

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมิน

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1. แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
ประเมินคา ในการนําความรู
ดานวิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช
ในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดริเริ่มสรางสรรค การ
พัฒนานวัตกรรมดานการ
จัดการเรียนรู การพัฒนา
หลักสูตร ดานการประถมศึกษา
เพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
อยางสรางสรรค
3. มีความเปนผูนําทางปญญา
ในการคิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรูดานการประถมศึกษา
อยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน
4. สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง
ทําความเขาใจ ประเมิน ขอมู ล
สารสนเทศ และแนวคิ ด จาก
แหล งขอมูลที่หลากหลาย เพื่อ
ใช ใ นการวิ นิ จ ฉั ย และวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาผูเรียน

กลยุทธการสอน
1. การเรียนรูผานกระบวนการ
คิดเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห คิดประเมินคา
และคิดอยางมีวิจารณญาณ โดย
จัดใหมีกิจกรรมในลักษณะ
ตาง ๆ เชน การอภิปรายกลุม
การคิดวิเคราะห หรือแกปญหา
ในสถานการณจําลอง กิจกรรม
การแกปญหากิจกรรมการ
วิเคราะหจากการมองตางมุม
2. การเรียนรูผานกระบวน
การวิจัย เชน การศึกษาคนควา
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
การใชสื่อเทคโนโลยี การทํา
โครงงานและการทําวิจัยในชั้น
เรียน
3. การเรียนรูจากประสบการณ
ตรง เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ
การฝกทักษะการสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสังเกต
การสอน การสัมภาษณหรือ
พูดคุยกับผูมีประสบการณการ
สอนในชั้นเรียน และ
นักสหวิชาชีพ

กลยุทธการประเมิน
1. ประเมินจากผลงานการ
อภิปรายกลุม การคิดวิเคราะห
หรือแกปญหาในสถานการณ
จําลอง กิจกรรมการแกปญ
 หา
กิจกรรมการวิเคราะหจากการ
มอง ตางมุม
2. ประเมินความสามารถทาง
ปญญาทั้งการคิดที่เปน
นามธรรมและการแสดงออกที่
เปนรูปธรรม เชน จาก
กระบวนการทํางานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด
การสื่อ ความคิด ความเขาใจ
ความคิดสรางสรรคของผลงาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
ทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
การนําเสนอผลงานการวิจัย
4. นักศึกษาประเมินกระบวน
การพัฒนาความสามารถทาง
ปญญาของตนเองในแตละ
ขั้นตอน เชน การสังเกต การตั้ง
คําถาม การสืบคน การคิด
วิเคราะห การสังเคราะห การ
สะทอนและสื่อความคิด
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ผลการเรียนรู
5. ความสามารถในการวิจัยตอ
ยอดองคความรูดานการ
ประถมศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความตองการและสภาพปญหา
ของทองถิ่นและสังคม

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
4. การทําวิจัยเพื่อสรางองค
5.ประเมินจากการรวมกิจกรรม
ความรูใหม (Research-based ในชั้นเรียน การเขารวมกิจกรรม
learning)
เสริมความเปนครู เปนรายป
5. การวิจัยและพัฒนา
ตลอดหลักสูตร
นวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1. แสดงออกถึงการมีความ
สัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวม
กับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
มีความรับผิดชอบตอผูเรียน
ผูรวมงาน ชุมชน ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
2.เปดโอกาสใหผูเรียนผูรวมงาน
ผูปกครอง ชุมชน และนัก
สหวิชาชีพมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู

กลยุทธการสอน
1. กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอนและ
ผูเรียนกับสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใชกระบวนการกลุม เพื่อ
การเรียนรูทักษะความสัมพันธ
และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่
3. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่
ในสถานศึกษา และหนวยงาน
3.มีความไวในการรับรู
สหวิชาชีพเพื่อการเรียนรูและ
ความรูสึกของผูเรียน การ
ฝกปฏิบัติจริง
ประถมศึกษา มีความรูสึกเชิง
4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวน
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ รวมในการรับผิดชอบและมี
สังคม เอาใจใสในการรับฟงและ ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุ
พัฒนาความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
บุคคล อยางมีความรับผิดชอบ สวนรวมปฏิบัติการ
(Participative learning
4. มีความรับผิดชอบตอการ
through action)
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
5. การจัดโอกาสใหเปนผูนํา
แบบมีสวนรวม (Shared
ดานการประถมศึกษาอยาง
leadership) ในการนําเสนอ
ตอเนื่อง
งานวิชาการ

กลยุทธการประเมิน
1. ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน
2.สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในสถานการณตางๆ
3. วัดและประเมินจากผลงาน
- การมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอนและผูเรียนกับสังคม
- การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใชกระบวนการกลุม
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่
ในสถานศึกษา และหนวยงาน
สหวิชาชีพ
- การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการรับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
สวนรวมปฏิบัติการ
- ผลงานจากการเรียนแบบ
รวมมือ
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
6. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีการคิด การให
ความเห็นและการรับฟง
ความเห็นแบบสะทอนกลับ
(Reflective thinking)
7. กําหนดใหผูเรียนเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูการ
ประถมศึกษาตลอดหลักสูตร

กลยุทธการประเมิน
4. วัดและประเมินจากผลงาน
กลุมและการเปนผูนําในการ
อภิปรายซักถาม
5. สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกตอบุคคลรอบขาง ใน
การจัดกิจกรรมตางๆ การ
ทํางานรวมกับผูอื่น
6. ประเมินจากการทําชิ้นงาน
หรือ ภาระงาน
7. ประเมินจากการทํากิจกรรม
รวมกับโรงเรียนหนวยฝกและ
หนวยงานสหวิชาชีพ

2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
1. แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการวิเคราะหขอมูล ขาวสาร
ที่เปนตัวเลข ภาษาพูด ภาษา
เขียน เพื่อเขาใจปญหา การ
จัดการความรู และพัฒนา
ผูเรียน
2.แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู
และงานที่รับผิดชอบ
3. มีความไวในการวิเคราะห
สรุปความคิดรวบยอด ขอมูล
ขาวสารจากผูเรียนดานการ
ประถมศึกษา

กลยุทธการสอน
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ โดยใหผูเรียน
มีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
การติดตอสื่อสารทั้งระดับบุคคล
และกลุมคน โดยไดสืบคน
วิเคราะหและนําเสนอขอมูล
ดานการประถมศึกษา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะห
สถานการณ ทั้งสถานการณจริง
สถานการณจําลองและนําเสนอ
การแกปญหาที่เหมาะสมที่
4. สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
เลือกใช และนําเสนอขอมูล
3. ประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับผูเรียนการ สารสนเทศในหลาย
ประถมศึกษาอยางเหมาะสม
สถานการณ

กลยุทธการประเมิน
1. ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการสังเกต
ประเมินทักษะการพูดการเขียน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ใชการทดสอบที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรู
3. วัดและประเมินจากผลงาน
การสืบคนและการนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญ ดาน
การประถมศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย เชน การสังเกต
การสัมภาษณ การทดสอบ
การตรวจผลงาน การตรวจการ
ปฏิบัติ ประเมินโดยใชแฟม
สะสมงาน จากการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู ใน
รายวิชาที่เกี่ยวของกับศาสตร
ทางดานการประถมศึกษาโดย
จัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดใช
การวิเคราะห การสื่อสาร การ
นําเสนอ และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานการณตางๆ
ที่กําหนดขึ้น
5. จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
สามารถนําไป ประยุกตใชได
เหมาะสมกับสถานการณ

กลยุทธการประเมิน

2.2.6 ดานทักษะดานการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การบูรณาการความรูดาน
วิชาชีพครูไปใชในการจัดการ
เรียนรูดานการประถมศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ
2. แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู การใชแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย การวัดผล
ประเมินผลและทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนา
ผูเรียนดานการประถมศึกษา
อยางบูรณาการ
3. มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรูการประถมศึกษา
มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ
ที่เปนทางการ กึ่งทางการและ

กลยุทธการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการที่เนนการ
ปฏิบัติทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน
2. การเรียนรูจากประสบการณ
ตรง เชน การศึกษากรณี
ตัวอยางจากหองเรียน การ
สังเกต การสอนแบบตาง ๆ การ
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณ การทําแผนการ
สอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอนการประถมศึกษา การ
ทดลองสอน การทําวิจัยในชั้น
เรียน การประเมินผูเรียนและ
การจัดแหลงประสบการณการ
เรียนรูใหกับผูเรียน

กลยุทธการประเมิน
1. ตรวจผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรูและการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู ศูนยการ
เรียน สื่อการสอนดานการ
ประถมศึกษาสอดรับกับ
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัย
อยางเปนองครวมและสามารถ
บูรณการไปสูศาสตรอื่น ๆ ได
สอดรับกับพัฒนาการตามวัย
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
และการพัฒนาการสอน จาก
การสะทอนความคิดใน
หองเรียน และจากการสังเกต
การสอนระหวางทดลองสอน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อ
การเรียนที่ทําสงกับการปฏิบัติ
จริงในหองเรียน
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ผลการเรียนรู
ไมเปนทางการไดอยาง
สรางสรรค
4. มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดาน
การสอนการประถมศึกษา

กลยุทธการสอน
3. การเรียนรูจากตนแบบ เชน
ผูสอน เพื่อน ครูประจําชั้น ครู
ผูชวย พี่เลี้ยง หรือครูตนแบบ
และนักสหวิชาชีพ
4. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ เนนการ
เรียนรูจากประสบการณตรง
การไดปฏิบัติจริงในแหลงการ
เรียนรู การเรียนรูจากวิทยากร
ครูตนแบบ/นักสหวิชาชีพ
5. จัดกิจกรรมใหมีการฝกทักษะ
การจัดการเรียนรู ในรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในขั้นตอนตางๆ
ตามลําดับ
6. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
การสัมมนาทางการ
ประถมศึกษา

กลยุทธการประเมิน
3. ประมวลพฤติกรรมการสอน
และทักษะการสอนของ
นักศึกษา จากบุคคลที่เกี่ยวของ
เชน จากนักเรียน ครูประจําชั้น
ครูพี่เลี้ยง เพื่อน ผูบริหาร
โรงเรียน และนักสหวิชาชีพ
4. ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครูทั้งระหวางเรียนการ
สอนเต็มเวลา
5. ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมวิชาชีพครูและ
สาขาวิชาการประถมศึกษา

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum
Mapping) ปรากฏดังตารางตอไปนี้

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
กลุมวิชาชีพครู

1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยี
สําหรับครู
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สําหรับครู
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1100305 การบริหารจัดการหองเรียน
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
1101101 ความเปนครู
1102304 การจัดการเรียนรู
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 ความรับผิดชอบหลัก
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65

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
1102203 การนิเทศการสอน
1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
1100104 การสอนเพศศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
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66

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1109202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง
ขั้นความรูเบื้องตน
1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรูเบื้องตน
1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
รุนใหญขั้นความรูเบื้องตน
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 ความรับผิดชอบหลัก
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67

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
กลุมวิชาเอกการประถมศึกษา
วิชาบังคับ

1110101 การประถมศึกษา
1110102 สมรรถนะและคุณธรรม
สําหรับครู
1110203 ทักษะการอานและทักษะการ
เขียนภาษาไทยสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110204 สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับ
ครูประถมศึกษา
1110205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับครูประถมศึกษา
1110206 ดนตรีและนาฎศิลปสําหรับครู
ประถมศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
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68

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1110207 ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
1108302 *การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110316 ภาษาไทยสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110317 คณิตศาสตรสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110318 วิทยาศาสตรสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110319 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมสําหรับครู
ประถมศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
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หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา

69

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1110320 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110321การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
ทักษะชีวิตสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110322 นวัตกรรมการสอนสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110323 การเรียนรูดวยการบริการสังคม
สําหรับครูประถมศึกษา
1110324 การสอนเพื่อพัฒนาคานิยมและ
จริยธรรม
1110325 การจัดการชั้นเรียนประถม
ศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
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70

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1108406 *การปรับหลักสูตรสําหรับบุคคล
ที่มีความตองการพิเศษสําหรับครู
ประถมศึกษา
1108407 *การสอนบุคคลที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรูสําหรับ
ครูประถมศึกษา
1108408 *การสอนบุคคลออทิสติก
สําหรับครูประถมศึกษา
1110430 การวิจัยทางการประถมศึกษา
1110431 การสัมมนาการประถมศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
กลุมวิชาเอกการประถมศึกษา
วิชาเลือก

1110208 ศิลปะสําหรับเด็ก
1110209 นาฏศิลปเบื้องตน
1110210 ดนตรีและเพลงสําหรับเด็ก
1110211 วาทการสําหรับครู
1110212 โครงการนันทนาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา
1110213 เทคนิคการสอนซอมเสริมใน
โรงเรียนประถมศึกษา
1110214 การจัดสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1110215 การแนะแนวสําหรับครู
ประถมศึกษา
1108303 *การใหคําปรึกษาแกผูปกครอง
สําหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
1108304 *การสอนทักษะการดํารงชีวิต
สําหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
1108305 *การเตรียมอาชีพสําหรับสําหรับ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษ
ในโรงเรียนประถมศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1110326 เทคนิคการสงเสริมความคิด
สรางสรรค
1110327 การผลิตสื่อการศึกษาเชิง
สรางสรรค
1110328 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับครู
ประถมศึกษา
1110329 การสรางแบบเรียนและแบบฝก
ทักษะสําหรับเด็กประถมศึกษา
1108409 *การสอนวิธีการสื่อความหมาย
สําหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวน 4 ขอ

รายวิชา

2. ดานความรู
จํานวน 4 ขอ

4. ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จํานวน 4 ขอ

3. ดานทักษะทางปญญา
จํานวน 5 ขอ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4 ขอ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
จํานวน 4 ขอ

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1108410 *ภาษามือเบื้องตนสําหรับครู
ประถมศึกษา























































































































































กลุมวิชาเอกการประถมศึกษา
วิชาการสอนวิชาเอก

1110432 พฤติกรรมการสอนระดับ
ประถมศึกษา 1
1110433 พฤติกรรมการสอนระดับ
ประถมศึกษา 2
 ความรับผิดชอบหลัก
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ.2551 , ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได การทวนสอบใน
ระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน ในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของขอสอบให เปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุ ฒิ
ภายนอก การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได โ ดยมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ได
ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการได ดังนี้
2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
2.2.2 การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ โดยการสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจตอบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเขาศึกษาตอเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย

76

2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือมาเปนอาจารย
พิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู
และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 , ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ.
2554

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อแนะนํามหาวิทยาลัย ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาตนเองในดาน
การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การจัดทําผลงานทางวิชาการ การใหบริการทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง
1.3
สนับสนุนดานงบประมาณในการใหอาจารยใหมเขารวมประชุม ฝกอบรม สัมมนา
เกี่ ย วกั บ องค ความรู หรื อ นวั ต กรรมด านการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผล ทางการประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ ตลอดจนการเปดโอกาสใหคณาจารยไปศึกษา
ตอ ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
1.4 สนับสนุน สงเสริม และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อพัฒนาคณาจารยดานการวิจัย จัดสรร
เงินอุดหนุนสําหรับการผลิตงานวิจัย รวมถึงเงินอุดหนุนในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู และทักษะ เพื่อพัฒนาผูเรียน การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย และการวิจัยทางการประถมศึกษาและ
การศึกษาพิเศษหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
2.1.2 สนับสนุนในดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองค
ความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 การกระตุนใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.4 การจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร :
การบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนําตลอดจนกําหนด
นโยบายในการปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน เพื่อติดตามและรวบรวม
ขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนําใน
การสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานการประถมศึกษา
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่
เสริมสรางความรูความสามารถ
ในทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ทันสมัย
3 .ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1.จัดทําหลักสูตรใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ
5 ป
3. จัดแนวทางการเรียนใน
รายวิชาตางๆใหมีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรม
ใหนักศึกษาไดแสวงหาองค
ความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และ/หรือ ผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนักศึกษา เกิดความ
ใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยผูสอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เปนผูที่มีประสบการณหลายป
มีจํานวนคณาจารยประจําไม
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดย
หนวยงานวิชาชีพ ที่มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
2. จํานวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติ และวิชาเรียนที่มี
กิจกรรมใหนักศึกษาไดแสวงหา
องคความรูใหมที่ทันสมัยไดดวย
ตนเอง
3. จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจําประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิ ประสบการณและการ
พัฒนาอบรม
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุน
การเรียนรูและบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู
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เปาหมาย

การดําเนินการ
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการ และ/
หรือ เปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
การประถมศึกษาหรือในดาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัด
การศึกษาในระดับประถมศึกษา
ในระดับตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ
8.มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 5 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
ความรวมมือกับตางประเทศ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

การประเมินผล
5. ผลการประเมินเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนของอาจารยผูสอน
และการสนับสนุนการเรียนรู
ของผูสนับสนุนการเรียนรูโดย
นักศึกษา
6. ประเมินผลหลักสูตร โดย
คณะกรรมการทีป่ ระกอบดวย
อาจารยภายในคณะทุกป
7. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุกๆ 5 ป
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่
ลําดับ
1
2

รายการและลักษณะเฉพาะ
หองเรียน
หองปฏิบัติการ

จํานวนที่มี
อยูแลว
8 หอง
-

จํานวนที่ตองการ
เพิ่มในอนาคต
10 หอง
4 หอง

หมายเหตุ

2.2.2 อุปกรณการสอน
1) อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการและลักษณะเฉพาะ
ตูไมกระจกพื้นบุโฟเมกา ขนาด 60X20X60
โตะปฏิบัติการไมสนพื้นไมบุโฟเมกา ขนาด 90X150X76
เกาอี้ไมจําปา ขนาด 25X40X35 cm
ตูเก็บอุปกรณบานกระจกเลื่อน
ตูเก็บอุปกรณเครื่องเลน ขนาด 50X105X35
โตะทํางานพืน้ ไมสักขาเหล็ก
ตูเหล็กทึบ 2 ประตู ขนาด 18X36X72 นิ้ว
โตะทํางานพื้นไมสักพรอมเกาอี้โครงเหล็ก
ตูไมแขวนและเก็บอุปกรณ
ตูโชวผากระจกมีลอเลื่อน
ตูไมขนาด 95X175X60
ตูเหล็กบานเลื่อน
ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
ตูเหล็กมีกระจก
ชั้นวางของเลนของเลน
โตะประชุม ขนาด 12 คน
มัลติมิเดียโปรเจกเตอร HITACHI

จํานวนที่มี
อยูแลว
3
9
45
1
1
3
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
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2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะครุศาสตร
ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนที่มีอยูแลว
1 คอมพิวเตอรโนตบุค
2 เครื่อง
2 คอมพิวเตอรตั้งโตะ
3 เครื่อง
3 เครื่องพิมพ
3 เครื่อง
4 เครื่อง Visualizer
1 เครื่อง
5 เครื่อง Copy Printer
1 เครื่อง
6 เครื่องถายเอกสาร
1 เครื่อง
7 เครื่องขยายเสียง
1 ชุด
8 เครื่องโทรทัศน
2 เครื่อง
9 กลองถายรูป
2 เครื่อง
10 เครื่องโทรสาร
1 เครื่อง
2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการ การสืบคนสารสนเทศโดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตเว็บไซต http://opec.yru.ac.th
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย
จํานวน 250 ชื่อเรื่อง
1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 40 ชื่อเรื่อง
รวม
จํานวน 290 เลม
1.3) รานงานการวิจัย จํานวน 60 ชื่อเรื่อง
2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
2.1) ภาษาไทย
จํานวน 20 ชื่อเรื่อง
2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 10 ชื่อเรื่อง
รวม
จํานวน 30 ชื่อเรื่อง
3) สื่ออิเล็กทรอนิคสฐานขอมูล
สําเร็จรูป ซีดีรอม
วีดิโอเพื่อการศึกษา
จํานวน 30 รายการ
2.2.3.2 มัลติมีเดีย (Multimedia)
1) วิดีทัศน
จํานวน 4,200 ชื่อเรื่อง
2) ซีดี
จํานวน 140 ชื่อเรื่อง
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2.2.4 ฐานขอมูลสําเร็จรูป
ระบบฐานข อ มู ล สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ การค น คว า มี จํ า นวน 17 ฐานข อ มู ล
ประกอบดวย
2.2.4.1 ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library)
2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (eBook.com)
3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link)
2.2.4.2 ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้
ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2.4.3 ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 5 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูล Academic Search Elite
2) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ
H.W.WilsonCompany
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid
=113&sid =a029d503-6d30-4609-80311035862d88ea@sessionmgr104
3) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ
http://www.sciencedirect.com
http://vnweb.hwwilsonweb.com/)
4) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review
และบทปริทัศน
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php)
5) ฐานขอมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกสในสาขา
ตางๆ
2.2.4.4 ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 8 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis
2) ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation
3) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกตางประเทศ ProGuest
4) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) (http://www. riclib.nrct.go.th)
5) ฐานข อมู ล ของสํ านั กงานกองทุน สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)
(http://www.trf.or.th)
6) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ
(http://www.jgate.informindia.co.in)
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7) ฐานขอมูลงานวิจัยและหนังสือตางประเทศ
(http://highwire.stanford.edu/)
8) ฐานขอมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโท
และ ปริญญาเอก ระดับอาจารย และวารสารตางประเทศ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
(http://www.moralcenter.or.th)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ สํ านักวิ ทยบริการ ในการจั ด ซื้อหนั งสื อ และตํ าราที่เ กี่ย วของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะห ตํารา หนังสือ
ทางวิชาการที่ทันสมัยจากองคกร มูลนิธิตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษา
จากอาจารยผูสอนและนักศึกษา
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาในหลักสูตร
2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและ
ผูเรียนสามารถใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการ สื่อและ
แหลงการเรียนรู เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาทั้งใน
และ นอกหองเรียน เพื่อ
การเรียนรูดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียน ที่มีสื่อและ
อุปกรณ พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การทํากิจกรรมตางๆ
2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อ
ใหนักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ
เพื่อสรางความพรอมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. จัดใหมีหองสําหรับการเรียนรู
ดวยตนเองอยางอิสระเพื่อให
นักศึกษาสามารถศึกษา คนควา
หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู

การประเมินผล
1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
และอุปกรณ ที่จําเปนประจํา
หองเรียนและหองปฏิบัติการ
จากอาจารยและนักศึกษา
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีการใหบริการ และสถิติ
การใชงานหนังสือ ตํารา และสื่อ
ดิจิทัล
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การฝกปฏิบัติ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรง
จากการปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นสาขามีนโยบายวาใหมีการเชิญอาจารยพิเศษ หรือวิทยากร มา
บรรยายในบางรายวิชา ซึ่งแลวแตความเหมาะสมของรายวิชานั้นๆ และอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะ
สอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง และมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําระดับ
ปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรูดานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
สาขาวิชามีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยประจําสาขาวิชาทุกคนจะตองทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา นอกจากนี้ตองมีที่ปรึกษาดานกิจกรรมดวยเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชา
ได
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการ กําลังคนสาขาการประถมศึกษานั้น คาดวามีความตองการ
กําลังคน ไดกําหนดระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดีถึงดี
มาก ทั้งนี้ คณะครุศาสตรโดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความตองการแรงงานและ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษา
ขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิหรือสาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน ให
ครบทุกวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปที่แลว
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(8) อาจารยใหม ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 80 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา
และ/หรือการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมี
การวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา ดาน
กระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถดําเนินการโดยรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง และเสนอตอประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถดําเนินการได ดังนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา
1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมการทดสอบผลการเรียนรูของ
นักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาป
สุดทายและบัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต
และผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระดับคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป
(1) ประเมินปญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกป
การศึกษา (มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

