รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะครุศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25501571102654
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education Program in English
B.Ed. (English)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร/ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559
6.4 สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา เห็ น ชอบในการนํ า เสนอหลั ก สู ต รต อ สภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที 2 /2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษ บุคคลากรทางการศึกษา
8.2 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ เชน นักแปล นักจัดกิจกรรม
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เปนตน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เอก/โท/ตรี
มหาวิทยาลัย
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสุกินา อาแล *
Ph.D. TESOL
National University of
ผูชวยศาสตราจารย
Malaysia, Malaysia
กศ.ม. (วรรณคดีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. นางชัญญาพัชญ จริงจิตเจริญชัย * Ph.D. TESOL
Universiti Sains Malaysia,
อาจารย
Malaysia
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นางสาวสุนิสา โสะอุ
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร)
Aligarh Muslim University,
อาจารย
India
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. นายยะพา เจะนิ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
University of Karachi,
อาจารย
Pakistan
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
University of Karachi,
Pakistan
5. นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารย
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หมายเหตุ * หมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสังคมยุคการสื่อสารผานทางเทคโนโลยี และผานสื่อสังคมออนไลน ผูเรียน
สามารถรับขอมูลตางๆในชีวิตประจําวันไดอยางไมจํากัด ทั้งนี้ทักษะดานภาษาอังกฤษ
มีความสําคัญที่ชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถดานภาษาอังกฤษมาทําหนาที่ทางการ
ศึกษาเปนสิ่งจําเปนในยุคของการเปลี่ยนแปลงในในดานตางๆ เชน การคาระหวาง
ประเทศ การติดตอสื่อสารระหวางองคกร

ป
2550
2529
2522
2556
2542
2523
2555
2550
2533
2532
2552
2546
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันปญหาสังคมมีหลากหลายรูปแบบ สวนหนึ่งเกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธ
ระหว า งคนที่ มี ค วามเห็ น ความเชื่ อ ทางวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น การผลิ ต
ทรัพยากรครูภาษาอังกฤษที่มีความรูและทักษะการสื่อสารเพื่อสนองความจําเปนดาน
เศรษฐกิจเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอตอการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันซึ่งการผลิต
ครูผู สอนภาษาอังกฤษต องเปนบุ คคลที่มีทักษะทางสั งคม เขาใจความตองการของ
ผูเรียน ทองถิ่นและประเทศชาติอยางแทจริง
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูและบุคลากรทางดาน
การศึกษาใหมคี วามสามารถในการจัดการศึกษาที่มุงเสริมสรางพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ และทักษะอื่น ๆ เชน ทักษะทางสังคมที่สอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ ยะลา มีพัน ธกิจ สํ าคัญในการผลิ ต และพัฒ นาทรั พยากร
บุคคลในชุมชน สังคมและประเทศชาติในสาขาวิชาตาง ๆ มุงเนนใหเปนผูที่มีความรู
และทักษะในศาสตรของสาขาวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ
สังคมอย างต อเนื่ อง การผลิ ต บุ คลากรด านการอนภาษาอังกฤษเป น พัน ธกิจ หนึ่ งที่
สําคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรที่คํานึงถึงปญหาการขาดแคลนครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในดานสงคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และ
สรางความพรอมการเปนประชาคมอาเซียน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร รวมกับ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนโดยสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชาและ/
หรือหมวดวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ
ตลอดจนการวั ด และประเมิ น ผลให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ต าม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรดานภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
พรอมทั้งสามารถดํารงชีวิตในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมดวยคุณธรรม ปญญา และความรู
ดานภาษาอังกฤษ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
จากการที่ป ระเทศไทยได เ ขาเป น 1 ใน 10 ประเทศของประชาคมอาเซีย นเพื่ อ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศรวมกัน เกิดเสรีภาพในการลงทุนและ
ประกอบอาชีพไดในทุกภูมิภาคอาเซียน โดยมีขอตกลงใหใชภาษาอังกฤษ เปนสื่อกลาง
ในการติดต อสื่ อสารระหวางประเทศ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึ งเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้น ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทยโดย
เฉลี่ยถือวาอยูระดับต่ํา สะทอนใหเห็นวา บุคลากรไทยมีความจําเปนที่จะตองไดรับการ
พั ฒ นาระดั บ การใช ภ าษาอั ง กฤษให สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
ภาษาอังกฤษไดเล็งเห็นความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในบริบท
ของพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และพื้นที่ใกลเคียงใหมีความรูความสามารถในการใช
ภาษาอั ง กฤษได เ ท า เที ย มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นที่ มี ก ารใช ภ าษอั ง กฤษได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพสูง
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตครูภาษาอังกฤษที่
มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 4 ดานดังนี้
1. มีความรู ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้ง
สามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอสังคมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. มีความภูมิใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
4. มีทักษะการเรียนรูในการแสวงหาความรูตลอดจนมีทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา - พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ศึกษาทั่วไปใหมีมาตรฐานไม
ทั่วไป โดยศึกษาจากกรอบ
ต่ํากวาที่ สกอ. กําหนด
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา - พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาเอก โดย
เฉพาะ กลุมวิชาเอก ให
ศึกษาบริบทของสังคมที่
สอดคลองกับความตองการ
เปลีย่ นแปลงในยุคการสื่อสารผาน
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสังคม
สังคม
สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดีย
- ติดตามประเมินหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา - พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ
เฉพาะ กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพและความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
- พัฒนาศักยภาพของผูสอน ให - สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยจัด
สามารถจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
วิชาเอกไดอยางมี
เปนสําคัญ
ประสิทธิภาพ
- พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา - สนับสนุนสงเสริมการเรียนรูดวย
ดานการใชภาษาอังกฤษ
ตนเอง การใชโปรแกรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
- เอกสารสรุป ความจําเปน
ในการปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร
บัณฑิต
- เอกสารหลักสูตรหมวด
วิชาชีพครู
- การจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3)
- การรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา
(มคอ.5)
- โครงการพัฒนาผูเรียน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตอง
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษาไมสามารถปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาได เพราะเปนระบบการ
เรียนที่เนนการเรียนรู และควบคุมตนเอง
2.3.2 นั กศึกษาประสบป ญหาการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ส งผลต อการเรี ย นในสาขาวิ ช า เช น
ปญหาดานการเงิน ปญหาครอบครัว
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
2.4.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝายแนะแนวเพื่อการปรับตัวในการ
เรียนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.4.3 มีโครงการปรับและปูพื้นฐานใหกับนักศึกษาใหมเพื่อใหมีความพรอมในการเขา
ศึกษา
2.4.4 จัดระบบพี่ชวยนอง เพื่อแนะนําใหคําปรึกษาทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวิต

8

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ระดับ/ชั้นป
2559 2560 2561 2562 2563
ชั้นปที่ 1
36
36
36
36
36
ชั้นปที่ 2
36
36
36
36
ชั้นปที่ 3
36
36
36
ชั้นปที่ 4
36
36
ชั้นปที่ 5
36
รวม
36
72
108 144 180
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
36
* จํานวนนักศึกษาเกินแผน ทั้งนี้ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตรฯ
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2559
2560
2561
2562
2563
คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 9,000 บาทตอ
648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 3,240,000
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
25,200
50,400
75,600
100,800
126,000
คนละ 700 บาทตอป
รวมรายรับ

673,200

1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
1. เงินคงคลัง รอยละ 20
2. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
3. คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2559
134,640
269,280

ปงบประมาณ
2560
2561
2562
269,280 403,920 538,560
538,560 807,840 1,077120

2563
673,200
1,346400

269,280

538,560

807,840

1,077,120

1,346,400

673,200 1,346,400 2,019,600
36
72
108
14,960
14,960
14,960

2,692800
144
14,960

3,366,000
180
14,960
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพ
ครู และวิ ช าเอก) และหมวดวิช าเลือกเสรี มีจํานวนหน ว ยกิต แตล ะหมวดและ
หนวยกิตทั้งหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
2.1.1 วิชาการศึกษา
ไมนอยกวา
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
2.2 กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา
2.2.1 วิชาเอก
ไมนอยกวา
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเลือกจากวิชาเอก
ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา

30
12
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
131
50
36
34
2
14
81
69
54
15
6
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.1 บังคับ
10 หนวยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
2(1-2-3)
พัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning
Development
2100107
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning
Development
*
2100115
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
*
2100117
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อเที ย บเท า (โดยไม ต อ งเรี ย นวิ ช า 2100101 ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร และ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
1.2 เลือกเรียน
2
หนวยกิต
จากวิชา ดังตอไปนี้
2100103
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105
การพัฒนาทักษะการพูดและ
การอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading
Skills in English
2100106
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและ
การเขียน
2(1-2-3)
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2100109
2100110
2100111
2100116

English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
6
2100112
วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113
สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning
2100118
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
2100119
การพัฒนาตน
Self Development
2100120
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

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

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
2150101
สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
2150102
การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
2150103
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
2150108
ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
2150109
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
6
4100101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

หนวยกิต
2(1-2-3)
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4100102
4100103
4100108
4100109

Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
50 หนวยกิต
2.1.1 วิชาการศึกษา
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
1) วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
1100201
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language and culture
1101101
ความเปนครู
3(2-2-5)
Professional Teacher
1101202
ปรัชญาการศึกษา
3(2-2-5)
Philosophy of Education
1101203
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2(1-2-3)
Moral and Ethics
1101302
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
1102202
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
1102304
การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน
3(2-2-5)
Learning and Classroom Management
1103402
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for
Education
1104201
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
1104302
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Improvement
1105202
จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
1106101
การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance
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1100102
1100103
1100104
1102101
1102203
1103101
1105101
1108201
1109101
1109202
1109303
1109404

2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teachers
การสอนเพศศึกษา
2(1-2-3)
Sexuality Education
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
Instructional Supervision
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in Education
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
2(1-2-3)
Adolescent Guidance Psychology
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Exceptional Child Psychology
นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teachers
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit
Leader Training Course
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ
2(1-2-3)
ขั้นความรูเบื้องตน
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic
Unit Leader Training Course

2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
Teaching Practice 1
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
Teaching Practice 2
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Practicum 1
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

14 หนวยกิต
1(90)
1(90)
6(540)
6(540)
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2108101
2108102
2108103
2108104
2108105
2108106
2108207
2108108
2108209
2108210
2108211
2108212
2108314
2108315
2108316
2108317
2108424

Practicum 2
2.2 กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา
2.2.1 วิชาเอก
ไมนอยกวา
1) วิชาบังคับ
ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
Grammar for Communication
ไวยากรณสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
Grammar for English Teacher
เทคนิคการอาน
Reading Techniques
การอานเชิงวิเคราะห
Critical Reading
ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
Linguistics for English Teacher
การฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน
Listening and Speaking in Daily Life
การฟงและการพูดในสถานการณตางๆ
Listening and Speaking in Various Situations
หลักการเขียน
Principles of Writing
วจีภาคและวากยสัมพันธ
Morphology and Syntax
หลักและวิธีการแปล
Principles and Translation Methods
วรรณคดีตะวันตก
Western Literature
สัทศาสตรและสรวิทยา
Phonetics and Phonology
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
การแปลเพื่อความกาวหนาในอาชีพ
Translation for Career Progression
การผลิตและปรับสื่อเพื่อใชสอนภาษา
Material Production and Adaptation
หลักการสอนภาษาอังกฤษ
Principles of Teaching English
การวัดและประเมินผลทางภาษา
Language Measurement and Assessment

81
69
54

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2108425 การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
Research in English Language Classroom
2108213
2108318
2108319
2108320
2108321
2108322
2108323
2108426
2108427
2108428

2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา
15
วัฒนธรรมตะวันตกศึกษา
Western Culture Studies
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
Children’s Literary Works
การฟงและพูดเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
Listening and Speaking for Specific Purposes
ไวยากรณเพื่อการประยุกตใช
Grammar for Application
การใชสื่อประสมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Multimedia for Learning and Teaching English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
English for Cultural Communication
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ
English for Discussion and Debate
การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง
Learning English Through Performances
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar in Teaching English

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
6
2108429 การประยุกตทฤษฏีในการสอนภาษาอังกฤษ
Application of English Principles in Practice
2108430 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Teaching English for Primary and Secondary Level

3(3-0-6)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2.3 วิชาเลือกจากวิชาเอก
ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในกลุมวิชาเอก โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ให เ ลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั กสู ต รของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ ยะลาโดยไมซ้ํากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยที่ไมนับหนวย
กิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)

2108101 ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
2108103 เทคนิคการอาน
2108106 การฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1101202
2108102
2108104
2108105
2108108

ปรัชญาการศึกษา
ไวยากรณสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
การอานเชิงวิเคราะห
ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
หลักการเขียน
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1101101
1105202
2108207
2108212

ความเปนครู
จิตวิทยาสําหรับครู
การฟงและการพูดในสถานการณตางๆ
สัทศาสตรและสรวิทยา

วิชาเอกเลือก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1101203
2108209
2108210
2108211

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ
หลักและวิธีการแปล
วรรณคดีตะวันตก

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6
3 หนวยกิต
22 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1102202
1104302
2108315
2108316

การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การแปลเพื่อความกาวหนาในอาชีพ
การผลิตและปรับสื่อเพื่อใชสอนภาษา

วิชาเอกเลือก
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1102304
1103402

วิชาเอกบังคับ

2108314
2108317

การจัดการเรียนรูและการจัดการ
หองเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
การเขียนเชิงวิชาการ
หลักการสอนภาษาอังกฤษ

วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1104201

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู

1106101
2108424

การประกันคุณภาพการศึกษา
การวัดและประเมินผลทางภาษา

วิชาเอกบังคับ
เลือกวิชาเอก
วิชาเอกเลือก
วิชาการสอนวิชาเอก
2108429
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100403

การประยุกตทฤษฎีในการสอนภาษาอังกฤษ
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ
เลือกวิชาเอก
วิชาการสอนวิชาเอก

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1101302

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2108425

การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

2108430

การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
รวม

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
1100506
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(90)
18 หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
1 (90)
13 หนวยกิต

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(540)

รวม

6 หนวยกิต
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
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หมวดวิชาเฉพาะดาน
1100507
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมภาษาและการสื่อสาร
1.1 บังคับเรียน

6(540)
6 หนวยกิต

ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
10 หนวยกิต

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะ
ใชภาษาในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช
ภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing,
use of language in formal and information communication,
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and
rational criticism, study of problem conditions and its solutions of
language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai
society

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภ าษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝ ก
วิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to
speak and write effectively, practice of speaking both individual and
groups and criticizing for improvement, practice of plot writing,
essay and article writing with the emphasis on standard language
used in a certain writing and practice in criticizing
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2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ
การเขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ
เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและ
การใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with the rules; both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting
through process of academic research effectively and be able to use
in various situations which is beneficial to the career and daily life

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การ
แนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการใหขอมูล การ
ติ ด ต อ สื่ อ สารทางโทรศั พ ท แ ละการแสดงความคิ ด เห็ น พั ฒ นาทั ก ษะการใช
เครื่องมือ แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening,
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as
greeting, leave-taking, self- introduction and others, requesting,
offering help, giving suggestion, describing people, objects and places,
inquiring and information giving, talking on the telephone and
expressing opinion; development of skills in using tools and resources
for communicative study such as dictionary, article and newspaper
and information technology for communicative development
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2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่อการสื่ อสารในชี วิ ต ประจํ าวั น บทสนทนาที่ใช ใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation
in daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูก ต อ ง ฝ กสนทนาภาษามลายู เ พื่ อการสื่ อ สารในสถานการณต างๆ เช น การ
แนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถาม
ขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
Development of Melayu in listening, speaking, reading and
writing skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu
correctly; practice of Melayu conversations in different situations ;
self-introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring
information nationally and internationally as well as practice of
simple sentence writing

2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for
daily communication; focusing on basic vocabulary and expressions
relating to working performance and career fields, studying on
customs and traditions of English speaking countries including
appropriate social etiquette
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2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝ ก และพั ฒ นาการฟง พู ด อา น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช
สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations in related careers; practice of
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills
for daily life and future career
1.2 เลือกเรียน

2 หนวยกิต

2100103

หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่
มั ก เขี ย นหรื อ อ า นผิ ด จากกฎเกณฑ อภิ ป ราย สรุ ป ผล แนวทางการแก ไ ขและ
เผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing
and comparing the words that are usually incorrectly in read and
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the
correct reading and writing Thai words

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
การพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in
English , practice of speaking both individual and groups, efficient
class presentation and reading practice; reading for comprehension;
reading newspapers, advertisements, and websites
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2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พั ฒ นาการอ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให ส ามารถอ า นจั บ ใจความงาน
หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษา
และอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms
and functions for educational and career purposes such as writing a
letter, filling in an application form, writing a report, etc.

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยค พื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu
expressions, practice of giving information and expressing opinions in
accordance with social context application

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได
Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on
listening and speaking skills and be able to apply in communicating
with native speakers

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic

2(1-2-3)
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อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง
พูด อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่ องทั่ว ๆ ไปในชีวิ ต ประจําวั น ใหส ามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation processes,
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand
generality in daily life and be able to apply in communicating with
native speakers
2. กลุมมนุษยศาสตร ไมนอยกวา
2100112

6 หนวยกิต

วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness, being
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,
multicultural adjustment, emotional quotient for living and
coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, social regulations,
and agreement for peaceful coexisting in society

2100113

สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับ
กระบวนทั ศ น การรั บ รู ค วามงาม ผ า นภาพ เสี ย งและการเคลื่ อ นไหว
ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากล
ทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds,
movements, and artistic experiences, local and international artistic
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and
applying to real life situations

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning

2(1-2-3)
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ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching and
collecting method for self-access learning, presenting finding results
by using standard forms and steps
2100118

ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน
แบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and
society

2100119

การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self- development, emotional intelligence
and ethics development, prevention and stress managing, human
relations creating, teamwork and conflict managing
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2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง ความคิ ด กั บ สุ น ทรี ย ศาสตร เ ชิ ง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญ
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว
สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการ
รําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts,
music arts and performance through perception process of value,
recognition, familiarity which lead to appreciation and obtaining
experiences of aesthetic appreciation
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

2150101

สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสั มพันธร ะหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซีย น
และสั ง คมโลก กระแสโลกาภิ วั ต น ปรากฏการณ ธ รรมชาติ ที่ ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
Relationships between human beings and environments in
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various
dimensions including culture, tradition, economics and political
affairs

2150102

การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ด านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมที่เ กี่ย วของกับ ชุ มชน แนวคิด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น

28
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources
management and environments concerning community; concepts of
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for
living in local community
2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิด
เชิ ง บวก การคิ ด วิ เ คราะห และความฉลาดทางอารมณ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการ
บริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional
intelligence; development of interpersonal relationships and
communication, self-management skills and stress management;
emphasis on public mindedness and public consciousness in order
to be peaceful coexistence

2150108

ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new societies
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy,
social responsibilities, human relations and communication; decision
making and problem solving in daily life; emotional and stress
management; activities for stress relief

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพื่อ สร างความสั มพั น ธ ร ะหว า งบุ คคลและชุ มชน การพัฒ นาตนเพื่ อ
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ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture; significance of human
relations, human nature, psychological process; public consciousness
creation in order to build interpersonal relationship and community;
self-development for the advance in life and career; religious
principles application to life and career
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมนอยกวา

6 หนวยกิต

4100101

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and
fundamental statistics to apply in daily life

4100102

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
และการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude;
importance and impact of science, technology and environment;
health promotion for life quality development

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 ส ารสนเทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology; computer
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics
in using information system and its security system
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4100108

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟา
ในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานใน
การดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช ในชี วิ ตประจํ าวัน การใช ป ระโยชน จากจุลิ น ทรี ย ในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความ
เย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment;
principles of electrical devices, energy for living; human organ systems,
heredity; chemical using in daily life; using microorganism in food
industries; agricultural and industrial production management with
heat, cold, radiochemical, packaging and storage

4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports
competition; principles and how to choose sports for its individual
potential; conduct of principles for playing sports at maximum
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with
sports and traditional games; personality development promoting
leadership
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาการศึกษา
1) วิชาบังคับ

ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
34 หนวยกิต

1100201

ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู ภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนา
วิ ช าชี พ ครู เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถใช ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย น
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สื่อความหมายไดอยางถูกตอง รวมทั้งใชภาษา และ
วัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
Language and Thai culture for teachers, foreign language for
developing teachers’ professional, This course provides listening,
speaking, reading and writing in Thai and foreign languages as well as
convey the meanings accurately, the use of language and culture for
living together in peace

1101101

ความเปนครู
3(2-2-5)
Professional Teachers
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิ ต
วิ ญญาณความเป น ครู กฎหมายที่ เ กี่ย วขอ งกับ ครู แ ละวิ ช าชี พครู การจั ด การ
ความรูเ กี่ย วกับวิ ชาชีพครู การสรางความกาวหน าและพัฒนาวิ ชาชีพครู อย าง
ต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ผู เ รี ย นรอบรู ใ นเนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนและกลยุ ท ธ ก ารสอน คิ ด
วิเ คราะห สั งเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆได แสวงหาและเลือกใชขอมูล ขาวสาร
ความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริม การ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนและมีจิตวิญญาณความเปนครู
Teacher professional nature, features and standards of
teaching profession, cultivation of teachership spirit, laws related to
teachers and their professionals, management of teacher professional
cognition, continually establishing the progress and development
teaching professions; students are expected to be competent in their
teaching courses, strategies, analysis, synthesis and creativity as well as
in exploring and selecting information that are in touch with changes,
interaction between teachers and learners to promote learner
potential development with full spirit of teachership
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1101202

ปรัชญาการศึกษา
3(2-2-5)
Philosophy of Education
ปรั ช ญาแนวคิ ด และทฤษฎี ท างการศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให
ผูเรียนประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
Philosophy and theory of education; religion, economy, society,
culture and process of education management for establishing
sustainable development, development of education in situation and
analysis for sustainable development is expected to be learnt and
implemented

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2(1-2-3)
Moral and Ethics
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีมี
จิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Principles and concepts of good governance; sincerity, honesty,
morality and ethics of the teaching profession as required by the
Teachers’ Profession Council; This course provides learners with good
teacher conduct model with full public awareness ,social sacrifice and
conduct themselves in competence with teacher professional ethics

1101302

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
การจั ดการศึกษาเพื่อเสริมสรางแนวคิดการพัฒนาที่ยั่ งยืนในประเด็น ที่
สําคัญของ UNESCO ไดแก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ การสงเสริมสุขภาพ การแกปญหาความยากจน การบริโภคอยางยั่งยืน
เพื่อใหผูเรียนมีความรู สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและคานิยมที่จําเปนในการสราง
อนาคตที่ยั่งยืน
The management of education in relation to strengthening
concept of sustainable development with UNESCO important aspects
such as cultural diversity, climate changes, health promotion, poverty
solution and sustainable consumption in order to develop skills,
attitude and values as required for build-up sustainable future
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1102202

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนา
หลักสูตร เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหหลักสูตร สามารถจัดทําหลักสูตร
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรได
Principles and concepts of curriculum development;
implementation curriculum development, curriculum analysis and
implementation, curriculum assessment practice, and the use of
assessing results for curriculum development are expected to achieve

1102304

การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน
3(2-2-5)
Learning and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการ
เรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อให
ผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค และแกปญหาได การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา เพื่อให
ผูเรียนสามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง สราง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
Principles, concepts and guidelines for creating the learning
plan, learning management, environments for learning and models of
learning management in order to enable students with analyzing,
creative thinking and problem setting, integrating learning to inclusive
learning, classroom management, creation of school learning center;
This course supplies students with ability to create learning plan and
use implementation in reality and thus creating atmosphere of
classroom management to learning achievement of students

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
หลักการ แนวคิดการออกแบบ การประยุกตใชและการประเมินสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
เพื่อใหผูเรียนประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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The principles, concept designs, application and assessment of
innovating information technology for learning, information technology
for communication; This course supplies students with capability to
implement, evaluate innovating information technology for learning
and use it for communication
1104201

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพื่อใหผูเรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา ผูเรียนได
Principles, concepts and practices in assessment and learners’
evaluation; The learners are able to apply measurement and
evaluation concepts leading to improve the students in classroom

1104302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Improvement
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
Principles, concepts, practices in research, research
implementation and products for learning development; This course
provides students with research results leading to conduct instruction
and learning

1105202

จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา เพื่อใหผูเรียน
สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใชจิตวิทยาเพื่อความ
เขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
Foundation of psychology, human development, learning
psychology, educational psychology, psychology of guidance and
counseling; This course enables students to advise and help children
toward better quality of life using psychology to understand and
promote full potentiality of learning
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1106101

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ งและดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
Principles, concepts, and practices of educational quality
assurance; This course enable students to manage the quality of
learning activities, to develop continual learning quality, and organizing
activities related to quality assessment of learning activities
2) วิชาเลือก

1100102

ไมนอยกวา

2 หนวยกิต

การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐาน ความรูเกี่ยวกับ
พัฒ นาการทางสติ ป ญญา และการคิ ด ของมนุ ษย แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน การคิดแบบเอก
นั ย การคิด แบบอเนกนั ย การคิด วิ เ คราะห การคิด สั งเคราะห การคิด อย างมี
วิจารณญาณและคิดไตรตรอง การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การนํ า เสนอความคิ ด และแผนผั ง ความคิ ด การ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
Means and the importance of basic thinking skills, content of
intellectual development and human thinking, concepts, theories and
principles about developing thinking skills, thinking processes such as
convergent thinking, divergent thinking, critical thinking, synthetic
thinking, creative thinking, imagination and scientific thinking, design
and planning of learning to develop thinking skills, tools and
assessment thinking skills
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1100103

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teachers
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับครู หลักการ
องคประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาท
ของครู ในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย
สัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูที่ดี และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน
Means and the importance of human relations for teacher, the
principles, processes and techniques for human relation, the teacher's
role in strengthening human relations in schools and communities,
assessment for human relationship focus on practical skills to create
an atmosphere of learning and strengthen the relationship for helping
the student

1100104

การสอนเพศศึกษา
2(1-2-3)
Sexuality Education
วิ เ คราะห และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ พศศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ การดูแลสุขภาพ
ทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังตอบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และ
เพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอบทบาทและการแสดงออกทาง
เพศ ทักษะการตัดสินใจตอรอง การสื่อความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึก
ของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมี
ส ว นร ว มของผู เ รี ย นเพื่ อ ปลู ก ฝ งทั ศ นคติ คา นิ ย ม ตลอดจนพฤติ ก รรมทางเพศที่
ปลอดภัยและรับผิดชอบ
Activities setting to learn sexual development, reproductive
health, sexual health, relationship and expectations of gender roles
and responsibilities, sexual orientation; The influences of social and
cultural on the role and sexual expression, decision-making and
negotiation skill, expression the opinions and their own feelings by
respect for the rights of others, learning process focusing on students
participation to cultivate on positive attitudes, values and positive
sexual behavior in term of responsibility

1102101

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
Local Curriculum Development

2(1-2-3)
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินผลหลักสูตร ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น
Foundation of the curriculum, curriculum development
process, curriculum evaluation, background and significance of
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, curriculum
structures, experiences and activities setting on curriculum, principles,
processes and practices on local area curriculum development
1102203

การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
Instructional Supervision
จุดมุงหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศ
การสอน เครื่องมือที่ใชในการนิ เทศการสอน การประเมินผลนิเ ทศการสอน การ
ประสานงานระหวางผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอนในปจจุบัน และแนวโนมการนิเทศการสอน
The aims, principles, and supervision processes, supervision
model, tools for instruction supervision, evaluate supervision,
coordination between all those who involved in the instructional
supervision, the instructional supervision problems and trends

1103101

การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in Education
ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนที่มีตอการศึกษา หลักการและ
วิธีการใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขาย
ขอมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช และเลือกรับขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวเพื่อการเรียนรู
Means and the importance of mass media on education,
principles, utilize broadcasting, publications, newspapers, films,
international data networks, and information media for education;
analyze, select, and utilize information to enhance learning

1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
2(1-2-3)
Adolescent Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ ปญหาวัยรุน บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุน
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะ
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แนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว
The theories of adolescent development, developmental
domain of adolescent, the factors affecting the developmental,
problem of teenager, teacher's role on guidance, the development of
talent and potential by using guidance method, guidance services to
enhance on education, occupation, social and problem protection
issues
1108201

จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Exceptional Child Psychology
ความหมาย ขอบข า ยและพฤติ ก รรมของเด็ ก กลุ ม พิ เ ศษ สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่
มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุม
พิเศษ องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ
Means, scope and behavior of exceptional child, the causes of
the abnormal behavior on children, the factors of physical, biological
and social that affecting on exceptional child, the types of exceptional
child, exceptional child enhancing, organizations and agencies assist
exceptional child

1109101

นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teachers
ความหมาย ขอบข า ย ความมุ ง หมายและความสํ า คัญ ของนั น ทนาการ
ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก
การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เนนการฝกปฏิบัติ
Means, scope, purposes and the importance of the recreation
for teacher, the importance of recreation for daily-life, types of
recreation for children, recreational activities for children,
responsibility on recreational practice for own-self, family, school and
community

1109202

ผูก ํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการลู ก เสื อ สํ า รอง ประวั ติ แ ละกิ จ กรรมขององค ก าร
ลูกเสือโลก โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สํารองขั้นความรูพื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาว
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ดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง
แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ การอยูคายฝกอบรมผูกํากับลูกเสือเนตรนารี
สํารองขั้นความรูเบื้องตน
The purposes of the cub scouts and junior girl scouts, history
and activities of the world organization of the scouts, Thai structural
scouts, basic training director of scouts curriculum, cub scouts
subjects; the first star, the second star, the third star and the special
subject, the strategies for cub scouts activities, the cub scouts
ceremony, guidelines for gathered camp fire, the basic training camp
for director of cub scouts
1109303

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการ
ขององคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญวินัย
ความเปนระเบียบเรียบรอย และความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู
ในการเล น เกม ระบบหมู ประวั ติ และโครงสร างของการลู กเสื อไทย แนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและ
การสอน การวางแผน หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การส ง เสริ ม กิ จ กรรมลู ก เสื อ สามั ญ การเดิ น ทางไกล การมี จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะ โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
Orientation and training scouts, background of the boy scouts
and the world scout organization activities, the strategies discipline
training, tidiness and agility portrait of boy scout gaming train, the
system of squad scouting and the structure of Thai scouting history,
practice on camp fire, the scouts administration, teaching skills and
planning for scouting, duties and responsibilities of the scout leader,
the scouts ceremony, promoting scouting affair, hiking and camping
for the scouts, the public awareness, project of training director for
scouts

1109404

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิ เ ทศและการฝ กอบรมลู กเสื อ กิจ การลู กเสื อ สาระสํ าคัญของ
กิจการลูกเสือ จุด หมายและวิธีการลู กเสื อสามัญรุ นใหญ คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย สัญญาณ ระบบหมู ที่ประชุมนายหมู
การประชุมภายในหมูและกอง การสวนสนาม ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทการทํางาน
รวมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ การปฐม
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พยาบาล การมีจิตสํานึกสาธารณะ และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
Orientation and training scouts, principle of scouting
foundation, the purposes and strategies of the senior scouts, scout
promise and law, discipline, tidiness, signal, the patrol system, the
conference of scoutmaster, the parade, suggestions of camp fire, the
senior scout game, the senior scout curriculum, the role of working
with others to conserve environmental and community, map,
compass, first aid, public consciousness and the administration of
senior scouts’ division
1100403

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1(90)
Teaching Practice 1
บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ออกแบบ
เครื่ อ งมื อ วั ด ผล การตรวจข อ สอบ การให ค ะแนน และการตั ด สิ น ผล การสอบ
ภาคปฏิ บั ติ แ ละการให ค ะแนน การวิ จั ย แก ป ญ หาผู เ รี ย น มาใช ใ นการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีสวนรวมในสถานศึกษา ไม
นอยกวา 2 สัปดาหและนําเสนอผลการศึกษา
Integration of knowledge in term of lesson plans, test
design and measurement tools, test scoring and results judging, the
performance exam and scoring rubrics, behavioral research in
classroom, applying for observing and participating in school at least
two weeks and present the result of observation

1100404

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1(90)
Teaching Practice 2
บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการ สอน
ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การ
สอบภาคปฏิ บั ติ แ ละการให ค ะแนน การวิ จั ย แก ป ญ หาผู เ รี ย น มาใช ใ นการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา
2 สัปดาห และนําเสนอผลการศึกษา
Integration of knowledge in term of lesson plans, teaching
performance, test design and measurement tools, test scoring and
results judging, practical examination and scoring rubrics, using
behavioral classroom research in teaching practice in school at least
two weeks afterwards presenting the result of the practical
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1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Practicum 1
การบู ร ณาการความรู ทั้งหมดมาใช ในการปฏิ บั ติการสอนในสถานศึกษา
โดยศึกษาและปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน ครูประจําชั้น งานสนับสนุนการเรียนการ
สอน หลักสูตร บันทึกผลการปฏิบัติงานดานตางๆที่แสดงใหเห็นถึงแนวทางการ
แกปญหาดวยการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน การประเมินผล
การเรี ย นการสอน การนํ า ผลการประเมิ น มาพัฒ นาการจั ด การเรี ย นรู และการ
สัมมนาทางการศึกษา
Integrating knowledge into teaching practice in schools by
learning and performing teachers role, class teacher, supporting
teaching and learning affair, curriculum, performing teaching course
record that demonstrate the solution with research in the classroom,
the preparation of the project to improve the students, evaluation of
teaching, applying the results of assessment to improve the students
and educational seminars

1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Practicum 2
การบู ร ณาการความรู ทั้งหมดมาใช ในการปฏิ บั ติการสอนในสถานศึกษา
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกใชการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู
และการสัมมนาทางการศึกษา
Integrating knowledge into teaching practice in schools, the
preparation of lesson plans follows the learner center method, using
innovative materials for teaching, using the advantageous techniques
and strategies for teaching, assessment of learning, research
performing to improve the students, applying the results of
assessment to improve the students, recording the task, learning
outcome reporting and educational seminars
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2.2 กลุมวิชาเอก
1) บังคับ
2108101

2108102

ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
54 หนวยกิต

ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Grammar for Communication
ชนิ ด ของคํ า การเปรี ย บเที ย บคํ า คุ ณ ศั พ ท แ ละกริ ย าวิ เ ศษณ นามวลี
กริยาวลี กริยาวิเศษณวลี กาลตางๆ การใชกริยาใหสอดคลองกับประธาน
Parts of speech, comparison of adjectives and adverbs,
noun phrase, verb phrase , adverb phrase, tenses, subject- verb
agreement
ไวยากรณสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Grammar for English Teacher
อนุประโยคหลักและอนุประโยครอง ประโยคความเดียว ความซอน และ
ความรวม กรรตุ วาจกและกรรมวาจก สํานวน ถอยคําที่ยกมาพูด โดยตรงและโดย
ดัดแปลง การตั้งคําถามทายประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอน และ ขอผิดพลาด
ทางไวยากรณ
Dependent and independent clauses , simple, complex and
compound sentences, active and passive voice, idioms, direct and
indirect speech, question tag, punctuation, and common grammatical
errors

2108103 เทคนิคการอาน
3(3-0-6)
Reading Techniques
หลักการอานและการฝกอานระดับประโยคและอนุเฉท รูปแบบของภาษา
ในลักษณะตางๆ การเดาจากบริบท ประเด็นและใจความสําคัญ
Principles and practice of reading both the complex sentence
and paragraph levels, language patterns, references and connectives,
context clues, topic and main ideas
2108104 การอานเชิงวิเคราะห
3(3-0-6)
Critical Reading
ความหมายระหวางประโยค หลักการอานอนุเฉทชนิดตางๆ เชน แบบ
พรรณา บรรยาย เหตุและผล เปนตน การวิเคราะหประโยคที่มีใจความสําคัญ ประโยค
สนับสนุน ประโยคสรุปของอนุเฉทชนิดตางๆ การอานเรียงความ บทความ การอานเพื่อ
หาขอเท็จจริง การตีความขอคิดเห็น ความเชื่อ ขอเท็จจริง สมมุติฐาน ความเปนไปได
และการคาดคะเน

43

Understanding meaning in connected discourse, principles of
paragraph reading; narrative, descriptive, cause and effect ,etc., analyzing
topic, supporting, and conclusion sentences, essay and article reading,
critical reading, interpreting the opinion, belief, fact, hypothesis, possibility,
and prediction
2108105 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Linguistics for English Teacher
ต น กํ า เนิ ด ของภาษา ภาษาสั ต ว แ ละภาษามนุ ษ ย ความเป น มาของ
ภาษาศาสตร เสียงและโครงสรางเสียง ของภาษา การสร า งคํ า วจี วิ ภ าคเบื้ อ งต น
วากยสัมพันธเบื้องตน อรรถศาสตรเบื้องตน
Origin of language, animal and human languages, emergence of
linguistics sounds and sound patterns, word formation, basic morphology,
basic syntax, and basic semantics
2108106 การฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Listening and Speaking in Daily Life
การทักทาย การอําลา การแนะนําตัวเองและผูอื่น การขออนุญาต การพูด
ถึงสิ่ งที่โ ปรดปราน การบอกเวลา การขอ การเชิ ญชวน การอธิ บ าย การสั่ งใช การ
แนะนํา การพูดและตอบสนองคําขอบคุณ และการขอโทษ
Greeting, saying goodbye, introducing self and people,
permission, talking about favorite things, telling time, making offers,
inviting, describing, obligation, suggestion, expressing and responding to
thanks and gratitude, and apologizing
2108207 การฟงและการพูดในสถานการณตางๆ
3(3-0-6)
Listening and Speaking in Various Situations
การสัมภาษณงาน การรายงาน การจดบันทึกยอ การใหคําแนะนําและการ
บอกทาง การสั่งอาหาร การจองโรงแรมและตั๋ว การใชภาษาอังกฤษในสถานที่ตางๆ
เชน ตลาด สวนสาธารณะ โรงเรียน และที่ทํางาน
Job interviewing , reporting, note- taking, giving instruction and
direction, food ordering, hotel and ticket reservation, using English at
particular places; market, park, school and work place
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2108108 หลักการเขียน
3(3-0-6)
Principles of Writing
หลักทั่วไปของการเขียนและนักเขียนที่ดี เชน การใชคําที่กระชับ ความ
ชัดเจน การสื่อสาร การเนนความสําคัญ ความจริงใจ การอานงานเขียน และการแกไข
งานเขียน อนุเฉทและองคประกอบของอนุเฉท กระบวนการในการเขียน ขั้นตอนกอน
การเขียน ลงมือเขียน และการตรวจแกงานเขียน
Grammar review, general principles of good writing and writer;
brevity, clarity, communication, emphasis, honesty, reading, and revision,
paragraph and it’s components, process of writing; prewriting, writing and
revising
2108209 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ
3(3-0-6)
Morphology and Syntax
โครงสร า งภายในของคํ า วิ ธี ส ร า งคํ า แบบต า งๆ การใช คํ า ในประโยค
โครงสรางพื้นฐาน การวิเคราะหประโยคตามทฤษฏีดั้งเดิม ทฤษฏีโครงสราง และทฤษฏี
ปริวรรต เรียงคําที่มีผลตอความหมายเพื่อการสื่อสาร
Internal structure of words formation, basic sentence
structures, word order and syntactic analysis by using linguistic theories
2108210 หลักและวิธีการแปล
3(3-0-6)
Principles and Translation Methods
ความหมายและ หลักการแปล ปญหาที่พบในการแปล การแปลอังกฤษไทย เชน การแปลประโยคกรรม กาล คําเชื่อม สรรพนาม คําศัพทที่มีหลายนัย คําที่
มักเขียนผิด กริยาวลี สุภาษิต คําพังเพยและสํ านวนต างๆ การแปลไทย-อังกฤษ เช น
แปลประโยคกรรมภาษาไทย การเลือกใชคําใหเหมาะสม และการตรวจแกงานแปล
Definition and principles of translation, problems, English-Thai
translation; passive voice, tenses, conjunction, pronouns, ,multiple
meaning words, confused words, phrasal verb, idioms and proverbs. ThaiEnglish translation; passive voice, using words appropriately, and revising
2108211 วรรณคดีตะวันตก
3(3-0-6)
Western Literature
ภาษาและรูปแบบของวรรณคดี คําศัพทพื้นฐานที่ใชในงานรอยแกว ร อ ย
กรองและการละคร วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันในบริบทของสังคมโดยเนนภูมิหลัง
ทางประวัติ ศาสตร วรรณคดีในแงภ าษาศาสตรและลักษณะการประพัน ธตั้ งแตอดี ต
จนถึงปจจุบัน
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Distinguishing literary from non – literary language and forms,
basic concepts and terminology used in fiction, poetry and drama ,
Surveying of English and American literature in the context of society,
history, local wisdom, historical background, linguistic and literacy
features from its beginning to the present period
2108212 สัทศาสตรและสรวิทยา
3(3-0-6)
Phonetics and Phonology
ความหมายของสัทศาสตร เสียง อวัยวะที่ใชในการออกเสียง กลไกการออก
เสี ย ง เสี ย งพยั ญ ชนะ เสี ย งสระทั้ ง เดี่ ย วและประสม การเน น หนั ก เบาของเสี ย ง
ความหมายสรวิทยา หนวยเสียง หนวยเสียงยอย คูและชุดเทียบเสียง พยางค เสียงควบ
กล้ํา การออกเสียงรวม การหนวงเสียง การตัดเสียง และการทําใหเสียงเปนนาสิก
Definition of phonetics, phone, organs of speech, process of
articulation, consonant sounds, vowel sounds both monophthongs and
diphthongs, stress, meaning of phonology, phonemes, allophones,
minimal pairs and sets, syllable, cluster, co-articulation, assimilation,
elision, and nasalization
2108314 การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Writing
การเขียนอนุเฉทแบบพรรณนาโวหาร บรรยายโวหาร สาธกโวหาร เขียน
เรียงความ บทความ วารสาร และบทคัดยอ
Paragraph writings; narrative, descriptive, argumentative,
essay, article, journal ,and abstract
2105315 การแปลเพื่อความกาวหนาในอาชีพ
3(3-0-6)
Translation for Career Progression
การแปลอนุเฉทชนิดตางๆ ขาว หัวขอขาว เพลง บทละครและภาพยนตร
บทคัดยอ เอกสารราชการ เอกสารในเชิงธุรกิจ บทความ และ วารสาร
Paragraphs, news, headlines, songs, dialogues of drama and
movie, abstract, official documents, business document, articles, and
journals translation
2108316 การผลิตและปรับสื่อสําหรับใชสอนภาษา
3(3-0-6)
Material Production and Adaptation
ความหมายและประเภทของสื่อการเรียนการสอน หลักการเลือกสื่อ การ
ปรับสื่อและการผลิตสื่อการสอนสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
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Definition and types of teaching material, selection of material,
adapting, and producing materials for English teaching
2108317 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Principles of Teaching English
ทฤษฎีการเรียนรูภาษา วีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง วิธีการสอน
และการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการทักษะการฟง พูด อานและเขียน
Language acquisition theory, learner-centered approaches,
teaching methods, four-skills integrated lesson plan
2108424 การวัดและประเมินผลทางภาษา
3(3-0-6)
Language Measurement and Assessments
รูปการวัดและประเมินผลทางภาษา เชน การประเมินแฟมสะสมงาน
ขอบเขต เนื้อหาในการประวัดและประเมินผล เครื่องมือในใชประเมิน การสราง
แบบทดสอบ การประเมินทักษะทางภาษา การประเมินตามสภาพจริง คุณภาพ
แบบทดสอบ การตีความคะแนนการสอบ เกณฑการประเมิน
Characteristics of language measurement and assessment:
portfolio, content area assessment and the tools for assessment as, test
construction, language skills evaluation, authentic assessment, analytical
test quality, test score interpretation and criteria
2108425 การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Research in English Language Classroom
การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนพื้นฐาน การเก็บรวบรวม การวิเคราะห
การตีความหมายของขอมูลและการเขียนรายงาน วิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ สํารวจ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนภาษา ทักษะการเรียน การจดบันทึก การคนควาในหองสมุด
อินเตอรเน็ต การใชสติเพื่อวิเคราะหขอมูล
Fundamental classroom research design, data collection and
analysis, interpretation of data and reporting writing; quantitative and
qualitative, investigating what actually happens inside the language
classroom, practical study skills, work on note – taking, library research,
internet access, and relevant statistical analysis
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2) เลือกจากวิชาเอก ไมนอยกวา

21

หนวยกิต

2108213 วัฒนธรรมตะวันตกศึกษา
3(3-0-6)
Western Culture Studies
เปรี ย บเที ย บความรู ท างวั ฒ นธรรมของเจ า ของภาษากับ วั ฒ นธรรมของ
ผูเรียน ความเหมือนและความตาง อภิปรายขอ ถกเถี ย งในการสื่ อ สารข า มวั ฒ นธรรม
และ ความเขาใจระหวางวัฒนธรรม
Comparing the culture of the English native speaker and the
students’ own culture , similarities and differences, controversy in
cross – cultural communication , and intercultural awareness
2108318 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
Children’s Literary Works
ลักษณะ รู ป แบบ เนื้ อหา แงคิด การจํ าแนกวรรณกรรมสํ าหรั บ เด็ กจาก
ประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละประเทศตะวั น ตก ตั ว อย า งรู ป แบบงาน
วรรณกรรม เชน ปริศนาคําทาย เพลงกลอมเด็ก บทกลอนหรือบทเพลง สํ า หรั บ เด็ ก
นิทาน เทพนิยายและสมุดภาพ
Features, forms, content, viewpoint, classification of
literature work for children from SEA and Western countries, study of
subgenres: riddles, lullabies, nursery rhymes, fables, fairy tales, and
picture books
2108319 การฟงและพูดเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
3(3-0-6)
Listening and Speaking for Specific Purposes
ตีความและแสดงความคิดเห็นจากสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน การ
ปรึกษาหารือ แกไขปญหา อภิปราย และการพูดในที่สาธารณะ
Interpreting and expressing opinions from mass and social
online media, negotiations, problem solving, discuss making, public
speaking
2108320 ไวยากรณเพื่อการประยุกต
3(3-0-6)
Grammar for Application
ทบทวนไวยากรณ อนาคตกาลที่ใชในอดีตกาล และการใชอนาคตกาลใน
รูปแบบอื่น ๆ กริย าช วยและกริ ยาที่เป นกึ่งกริ ยาชว ย กริย าบอกสภาวะ การรายงาน
ประโยคที่เปนกรรมวาจก ประโยคคําถามแบบปฏิเสธ ประโยคคําถามแบบสะทอนกลับ
การใช ก ริ ย าในประโยค การรายงานคํ า พู ด และความคิด ของคน การใช วิ เ ศษณานุ
ประโยคเพื่อบอกเหตุ ผ ล จุ ด ประสงค และผลลั พธ การเชื่ อมโยงความความคิด จาก
ประโยคและระหวางประโยค
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Tense review, the future tense seen from the past and other
way to talk about future, modal and semi-modal, linking verbs, negative
questions, echo questions, verb complement, reporting people’s word
and thought, adverbial clause for giving reason, purposes, and results,
connecting ideas in sentence and between sentence, organizing
sentence
2108321 การใชสื่อประสมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Multimedia for Learning and Teaching English
เครื่องมือเทคโนโลยีในการเรียนและการสอนภาษา เชน ซีดี วีดีทัศน
ฮารดแวร ซอฟทแวร อินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน
Technological tools for learning and teaching language such as
CD, video, computer hardware, software, Internet, and social online
media
2108322 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
English for Cultural Communication
ลั กษณะ ประวิ ติ ศาสตร และเอกลั กษณของวั ฒ นธรรมไทยสถาบั น ทาง
สังคมทั้งสาม วันหยุดและเทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหาร นาฏศิลป กีฬา
การละเลน กิจกรรมสรางสรรค ศาสนา และวัฒนธรรมมุสลิม
Characteristics, history, and unique of Thai culture, three
traditional institutions of country, holiday and festival, customs, traditions,
cuisine, theatric arts, sports, games, recreational activities, religions, and
Islamic culture
2108323 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
การใช ภ าษาอั ง กฤษในบริ บ ททางธุ ร กิ จ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทาง
ภาษาสํ า หรั บ การสื่ อสารในสํ า นั กงาน ศึก ษารู ป แบบของการเขี ย นจดหมายบั น ทึ ก
ขอความและวาระการประชุ ม การพัฒ นาทักษะการพูด และการฟง ทักษะและการ
โตตอบในสถานการณจริง รวมถึงการอานเกี่ยวกับการดําเนินความเขาใจใน การสื่อสาร
ทางธุรกิจมากขึ้น
Use in a business context, concentration on improving the
language needed for an inter-office communication, examination on
necessary form of letter, memo and agenda, minutes of meeting and
other common business articles, development of speaking and listening
skill through interactive practices in authentic situation of business
transactions, introductory reading on business materials for the greater
understanding in business communication
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2108426 การอภิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English for Discussion and Debate
ความแตกตางระหวางการอภิปรายและการโตวาที ชนิดและรูปแบบการ
อภิปรายและการโตวาที กฎทั่วไปของการโตวาที เทคนิค การเลือกหัวขอ และการ
เตรียมตัวโตวาที ปฏิบัติการอภิปรายและโตวาทีจริง
Difference between discussion and debate, types and
formats of discussion and debate, general rules for debate, debate
techniques, seeking topic and preparing for debate, performing discussion
and debate
2108427 การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง
3(3-0-6)
Learning English Through Performances
องค ป ระกอบของการแสดง การสื่ อ สารด ว ยคํ า พู ด ในการแสดง สร า ง
สถานการณตางๆ ทวงทาและพื้นที่ที่ใชแสดง สวมบุคลิกใหเปน เ ห มื อ น ตั ว ล ะ ค ร
จุดประสงคในการแสดง การใชเสียง การฟงและการโตตอบ และการสาธิตการแสดง
Components of drama, oral communication skill in drama,
creating various situation, movement and space, character
development, objectives and tactics, voice, listening and reacting, and
actual demonstration
2108428 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Seminar in Teaching English
นําเสนอปญหาที่เกิดขึ้นในการการสอนภาษารวมไปถึงการแกปญหา โดย
ใชขอมูลที่รวบรวมจากการฝกอบรมในการสอนภาษาอังกฤษ เชน บทความ, วารสาร
และกรณีศึกษา
Presenting both the problems of language teaching and their
solutions, using the information gathered from their training in
teaching English as well as the professional articles, journals, periodical,
and case study
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2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

6

หนวยกิต

2108429 การประยุกตทฤษฏีในการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Application of English Principles in Practice
สาธิตการสอน ออกแบบสื่อการสอน การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน การ
สอนแบบจุลภาค การสังเกต การจัดการ การจัดบอรดนิทรรศการในหองเรียน
Teaching demonstration , material design, peer teaching,
micro teaching, classroom observation, classroom management and
exhibition
2108430 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3(3-0-6)
Teaching English for Primary and Secondary Level
ฝกและสาธิตการสอนโดย เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ระดั บ ประถมศึ ก ษา เช น การสอนสะกดคํ า และอ า นออกเสี ย ง การสอนแบบการ
ตอบสนอง นิทานภาษาอังกฤษ เพลงภาษาอังกฤษ เกมภาษาอังกฤษ
ฝกและสาธิ ต การสอน เทคนิ คการสอนภาษาอังกฤษสํ าหรั บ นั กเรี ย น
ระดับมัธยมศึกษา เชน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บทบาทสมมุติ เกมทาง
ภาษา เทคนิ ค การสอนที่เ น น การเรี ย นรู เ ชิ ง รุ ก การสอนแบบเพื่ อ นช ว ยเพื่ อ น การ
อภิปรายกลุม และการแกปญหารวมกัน
Teaching practice and demonstration, teaching techniques for
primary students such as phonic instruction, TPR, stories, songs, and
language games
Teaching practice and demonstration, teaching techniques for
secondary students such as CLT, role play, language games, active
learning, peer instruction, discussion group, collaborative problem-solving
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
1. นางสุกินา อาแล
ผูชวยศาสตราจารย
3-9199-00090-19-1

2. นางชัญญาพัชญ
จริงจิตเจริญชัย
อาจารย
3-9409-00112-80-4
3. นางสาวสุนิสา โสะอุ
อาจารย
1-9004-00008-89-0
4. นายยะพา เจะนิ
อาจารย
3-9504-00107-13-5
5. นางสาวคอลีเยาะ
เจะโด
อาจารย
3-9404-00098-48-9

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ป
พ.ศ.

National University of
Malaysia, Malaysia
กศ.ม.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร(วรรณคดีตะวันตก)
วิโรฒ ประสานมิตร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
Ph.D. TESOL
Universiti Sains
Malaysia, Malaysia
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม.
Aligarh Muslim
(ภาษาศาสตร)
University, India
ศศ.บ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.
University of Karachi,
(ภาษาอังกฤษ)
Pakistan
ศศ.บ.
University of Karachi,
(ภาษาอังกฤษ)
Pakistan
ศศ.ม.
มหาวิทยาลัย
(ภาษาศาสตร
สงขลานครินทร
ประยุกต)
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

2550

Ph.D. TESOL

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563
12
12
12
12
12

2529
2522
2556

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2542
2523
2555
2550
2533
2532
2552
2546
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางนิชาภัทรชย รวิชาติ
กศ.ม.
ผูชวยศาสตราจารย
(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
2 .นายสมิทธ วงศวิวัฒน
ศศ.ม.
อาจารย
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การอาชีพ)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
3. นางจิตสุดา ละอองผล
ศศ.ม.
อาจารย
(การสอน
ภาษาอังกฤษเปน
ภาษานานาชาติ)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
4. นายมูฮําหมัดสุกรี
หะยีสะนิ
อาจารย
5. นายวรเวทยพิสิษ ยศศิริ
อาจารย
6. นางสาววันทนี
แสงคลายเจริญ
อาจารย

7. นางสาวตรีนุช เกิดทองคํา
อาจารย
8. Mrs. Mercy T.
Concepcion
อาจารย

ศศ.ม.
(ภาษาและการ
สื่อสาร)
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร
ประยุกต)
ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)
M.A. in
International
Relations and
World Order
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการที่สําเร็จ
การศึกษา

ป
พ.ศ.

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

2540
2534
2551

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2559

15

15

15

15

15

2552
2546

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 2547
สวนดุสติ
มหาวิทยาลัย
2556
สงขลานครินทร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

2539

มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
มหิดล
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
University of
Leicester, U.K.

2547

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ประยุกต)
ศศ.บ.
มหาวิทยาลัย
(ภาษาอังกฤษ)
ธรรมศาสตร
M.A. in Education University of
(Education
Mindanao, the
Administration)
Philippines
B.Ed. (English)
Ateneo de Davao
University, the
Philippines

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563
12
12
12
12
12

2554

2556
2552
2545

2540

2527
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ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
9. Miss Cecilia M.
TESOL
Valdez
Certificate,
อาจารย
B.Sc. (Biology)

สถาบันการที่สําเร็จ
การศึกษา

ป
พ.ศ.

University of
California
Berkelet, the
USA
University of the
Philippines, the
Philippines

2546

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563
15
15
15
15
15

2540

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ประสบการณภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งแบงเปน
2 ขั้นตอน ไดแก
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ประกอบดวย การสังเกตการณสอน การมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองสอนในชั้นเรียน
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการ
เรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูใน
วิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนการปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน มีประสบการณตรงในเรื่องการ
ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการสอนใน
สถานศึกษา เต็มเวลาเพื่อเรียนรู มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
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4.2 ชวงเวลา
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนชั้นปที่ 4
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาในภาค
การศึกษา ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบงเปน 2 รายวิชา
โดยปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษาของชั้นป
ที่ 5
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาคุณ ภาพผู เ รี ย นใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 1 เรื่อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 5 ได ฝ ก ทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นขณะที่ ทํ า การปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา เพื่อใหมีผลการเรียนรู ดังนี้
1) มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนและเปนพื้นฐานของการทําวิจัย
ในระดับที่สูงขึ้น
2) มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 5
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 (540) หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาไดเรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุมวิชาชีพครู และรายวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ในกลุมวิชาเอกเพื่อศึกษากระบวนการและฝกปฏิบัติการ
วิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศก และ/หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีทักษะการใชภาษามลายู 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลาง
บังคับเรียน 2 รายวิชา
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ
อบรมเพิ่มเติม
2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี
1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศ
บังคับเรียน 1 รายวิชา
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ
อบรมเพิ่มเติม
3) จิตอาสา และมีจิตสํานึก
กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ ปละ 1
สาธารณะ
ชิ้นงาน และใหมีโครงการชวยประชาชน
ในทองถิ่นที่ประสบภัยตามโอกาส และ
นําเสนอการดําเนินงานตามโครงการ
4) มีทักษะการจัดการเรียนรู
ฝกปฏิบัติงานและการมีสวนรวมในสังคม
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
พหุวัฒนธรรม
5) มีจรรยาบรรณในการ
บูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียนรู
ประกอบอาชีพ
รายวิชาในหลักสูตร
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ ระเบียบ 1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
ขอบังคับของสถาบันและสังคม
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
2) การแสดงออกถึงการมีวินัย
โดยเนนการเขาชั้นเรียน ใหตรงเวลา
ในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
สุจริต ขยัน อดทน และสูงาน
มหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมีความ
3) การแสดงออกถึงการเคารพ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
สังคมเคารพสิทธิและรับฟงความ
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คิดเห็นของผูอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต
คุณคาและศักดิ์ศรีของความ
2) วิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics)
เปนมนุษย
ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ

กลยุทธการประเมินผล
1) การสอบวัดผล
2) การประเมินผล
การเขารวมกิจกรรม
1) การสังเกต
2) การประเมินผล
3) การเขารวมกิจกรรม
นําเสนอกิจกรรมตอ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
1) การสังเกต
2) การสอบวัดผล

กลยุทธการประเมิน
1) วัดและประเมินผล
การวิเคราะหแบบวิภาษ
วิธี
2) วัดและประเมินจากกลุม
เพื่อน
3) วัดและประเมินจาก
ผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผล
การเขารวมกิจกรรม
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการมีจิตอาสา
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กลยุทธการสอน
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ เชิง
และมีจิตสํานึกสาธารณะ
ปฏิบัติการ (Interactive action
5) รักและภูมิใจในสถาบัน
learning)
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
4) การใชกรณีศึกษา (Case study)
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ 5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการ
ภูมิปญญาทองถิ่น
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสาและจิตสํานึกสาธารณะ
2.1.2 ผลการเรียนรูดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) การแสดงออกถึงความสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให
ในการเขาถึง แหลงการเรียนรู
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูแบบ
2) การแสดงออกถึงความสามารถ มี ส ว นร ว ม สามารถเข า ถึ ง แหล ง
ในการบูรนาการความรูและ
เรี ยน รู บู รน าก าร ค ว า มรู แ ล ะ
การประยุกตความรู
ประยุกตใชความรูตามหลักการและ
3) มีความรูและความเขาใจ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดย
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ใช กลวิ ธี การสอนที่ห ลากหลาย ทั้ ง
ที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด
การบรรยายร ว มกั บ การอภิ ป ราย
วิชาศึกษาทั่วไป
การค น คว า กรณี ศึ ก ษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อ
การเรียนรูรวมกันของกลุม
2.1.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิด
การคิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับ
เชิงเหตุผลโดยใชหลักฐานอางอิง บุคคลและกลุมในสถานการณทั่วไป
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิต
โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ การอภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
การโตวาที การจัดทําโครงการ และ
เพื่อสรางประโยชนตอตนเอง
การใชเกมส เปนตน
และสังคมได

กลยุทธการประเมิน

กลยุทธการประเมิน
ประเมินดวยวิธีการที่หลาก
หลาย เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรู
ดังนี้
1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควา
4) ประเมินการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
กลยุทธการประเมิน
1) การสอบวัด
ความสามารถ ในการคิด
และแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใช
กระบวนการแกไขปญหา
การศึกษาคนควาอยางเปน
ระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ
วิเคราะหวิจารณ
กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ
รายงานผลการอภิปราย
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กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมิน
กลุม การประชุมปรึกษา
ปญหาและการสัมมนา

2.1.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง
ตอผูอื่น และตอสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
อาจารยผูสอนตองจัดการเรียนการ 1) การประเมินความสามารถ
สอนดังนี้
ในการทํางานรวมกับกลุม
1) กลยุทธการสอนที่เนนมี
เพื่อนและทีมงานอยางมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเ รียนกับ
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอนและ
2) การประเมินผูเ รียนในการ
ผูเรียนกับสังคม
แสดงบทบาทของการเปน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผูนําและผูตามในสถานการณ
มีการทํางานเปนทีม เพื่อ
การเรียนรูตามวัตถุประสงค
สงเสริมการแสดงบทบาทของ 3) ประเมินผลจากการจัด
การเปนผูนํา และผูตาม
กิจกรรมและการเขารวม
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา
มีความรับผิดชอบปฏิสัมพันธที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

2.1.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) การแสดงออกถึงความสามารถ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
1) ประเมินผลงานตามกิจกรรม
ในการใชภาษาเพื่อ การสื่อสาร สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การเรียนการสอน โดยใช
2) การแสดงออกถึง
การสื่อสารระหวางบุคคลทั้งการ
แบบสังเกตและแบบประเภท
ความสามารถในการติดตอ
พูด การฟง และการเขียนในกลุม ทักษะการพูด การเขียน
สื่อสารโดยใชเทคโนโลยีได
ผูเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน 2) การทดสอบทักษะการฟง
อยางเหมาะสม
และบุคคลที่เกี่ยวของ
จากแบบทดสอบที่สอดคลอง
4) การแสดงออกถึง
2) การจัดประสบการณการเรียนรู
กับวัตถุประสงคการเรียนรู
ความสามารถ ในการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนได เลือกและ 3) การทดสอบ การวิเคราะห
วิเคราะห ตัวเลข แปลผล
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ขอมูลโดยใชขอสอบ การทํา
และนําเสนอขอมูลไดอยาง
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
รายงาน กรณีศึกษา
เหมาะสมและใชเปนพื้นฐาน
และวิธีการ
การวิเคราะหขอมูลการศึกษา
การแกปญหาและการ
วิจัย และการศึกษาอิสระ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
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4) แสดงออกถึงการมีทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู

กลยุทธการสอน
3) การจัดประสบการณการเรียนรู
ที่สงเสริมผูเรียนไดใชความ
สามารถในการเลือกสารสนเทศ
และฝกทักษะการนํา เสนอ
ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่
นําเสนอ

กลยุทธการประเมิน

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ที่ กํ า หนดโดยองค ก ร
วิ ช าชี พ คื อ คุ รุ ส ภาและการ
ปฏิ บั ติ ต นตามกรอบระเบี ย บ
ข อ บั ง คั บ ของสถาบั น และ
สั ง คมและมี วิ นั ย ในการเรี ย น
ตรงต อ เวลา ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
ขยัน อดทน และสูงาน
2)
พั ฒ นาตนเองตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และรวมสรางสังคมปรองดอง
เพื่อการอยู ร ว มกัน อย างสั น ติ
สุข
4) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ของผู อื่ น รวมทั้ ง เคารพใน
คุ ณ ค า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความ
เปนมนุษย
5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตสํานึกสาธารณะ
6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมตาม
กรอบวิชาชีพ

1)

2)

3)

4)

กลยุทธการสอน
กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมี
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ก ร ต า ม
จรรยาบรรณวิ ชาชี พครู เพื่อเป น
การปลู กฝ งให นั กศึ กษามี ความรู
ความเข า ใจ และปฏิ บั ติ ไ ด ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูการอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดย
ใชกรณีตัวอยาง (Case study) ใน
การสอนทุกรายวิชา
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีใน
ประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ
ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร

1)

2)
3)

4)

กลยุทธการประเมิน
มีการประเมินระหวางเรียน
ควบคูไปกับการประเมินใน
ทุกรายวิชา โดยผูเรียน
ประเมินตนเอง กลุมเพื่อน
อาจารย และใชวิธีการ
ประเมินที่หลาก
หลาย ไดแก การสังเกต
การสัมภาษณ การสนทนา
กลุม แบบประเมินตนเอง
ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียนการรวมกิจกรรม การ
แตงกายและการสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่กําหนด
ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู
ของนักศึกษา
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2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
ผลการเรียนรู
1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
และการปฏิ บั ติ รายวิ ช าใน
หลักสูตร
2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบู ร ณาการวิ ช าชี พ ครู
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่ คุ รุ ส ภ า
กํ า หนดกั บ ศาสตร อื่ น ๆที่
เกี่ยวของ
3) ใชความรูและทักษะในศาสตร
ของวิ ชาเฉพาะด า นกลุ ม
วิชาชี พครู และกลุ มวิช าเอก
ไปใช ป ระยุ ก ต แ ก ป ญ หาใน
การปฏิบัติงาน

1)
2)

3)

4)

5)

กลยุทธการสอน
การวิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูและการเรียนรูแบบสืบ
สอบ(Inquiry method)
การทบทวนวรรณกรรมทาง
วิชาชีพครูและสรุปสถานะของ
องคความรูทางวิชาชีพครูรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับความถูกตองคุณคาการ
ตอยอดองคความรูและทฤษฎี
เกี่ยวกับวิชาชีพครู
ใชการเรียนรุแบบรวมมือเพื่อ
ประยุกตใชองคความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและสามารถเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมของพื้นที่ได
จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร

กลยุทธการประเมิน
ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรู ดังนี้
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาค
การศึกษาปลายภาคศึกษา
3) ประเมินจากรายงานการ
ศึกษาคนควา
4) ประเมินจากรายงานชิ้น
งานและ/หรือการนําเสนอใน
ชั้นเรียน
5) ประเมินจากรายวิชาฝก
ปฏิบัติการและ/หรือการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
6) ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร

2.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) แสดงออกถึงความสามารถใน 1) การเรียนรูผานกระบวนการคิด 1) นักศึกษาประเมิน
การคิดวิเคราะห สังเคราะห
เพื่อ ส ง เสริ มการคิ ด วิ เ คราะห
กระบวนการพัฒนา
ประเมินคา ในการนําความรู
คิด สังเคราะห คิดประเมินคา
ความสามารถทางปญญา
ไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านและ
และคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ
ของตนเองในแตละขั้นตอน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู เ พื่ อ
โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะ
เชน การสังเกต การตั้ง
แกป ญหาและพัฒ นาผู เ รี ย น
ตาง ๆ เชน การอภิปรายกลุม
คําถาม การสืบคน การคิด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห ห รื อ
วิเคราะห การ สังเคราะห
2) แสดงออกถึงความสามารถใน
แก ป ญ หาจากประเด็ น วิ ก ฤต
การสะทอนและสื่อความคิด
การคิ ด ริ เ ริ่ ม สร างสรรคแ ละ
ทางวิชาชีพครู
2) ประเมินความสามารถทาง
พั ฒ นานวั ต กรรมด า นการ 2) การเรียนรูผานกระบวนการ
ปญญาทั้งการคิดที่เปน
จั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นา
วิจัย เชน การศึกษาคนควา
นามธรรมและการ
ผูเรียน
ขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
แสดงออกที่เปนรูปธรรม
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
3) นํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด
การใชสื่อเทคโนโลยี การทํา
เชน จากกระบวนการ
ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ที่
โครงงาน และการทําวิจัยใน
ทํางานของนักศึกษา
เกี่ ย วข อ งในศาสตร ไ ปใช ใ น
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด การสื่อ
การจัดการเรียนรู แกปญหา
การเรียนการสอนในหลักสูตร
ความคิด ความเขาใจ
การพั ฒ นาผู เ รี ย น และการ 3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
ความคิดสรางสรรคของ
วิจัยตอยอดองคความรู
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง
ผลงาน
4)
มี ค วามเป น ผู นํ า ในการ
วิชาการวิชาชีพและทางสังคม 3) ประเมินจากผลการวิเคราะห
ปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนใน 4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
การพัฒนาการสอน
เปนรายปตลอดหลักสูตร
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
5) ความสามารถในการวิจัยตอ
วิชาชีพและทางสังคม
ย อ ด อ ง ค ค ว า ม รู เ พื่ อ
4) ประเมินจากผลการทําวิจัย
ตอบสนองความตองการของ
ในชั้นเรียนการเขารวม
ทองถิ่นและสังคม
กิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.4 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
1) แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี และมี
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู เ รี ย น
ผูรวมงาน และชุมชน
2) เปดโอกาสใหผูเรียนผูรวมงาน
ผูปกครอง และชุมชน มีสวน
รวมในการจัดการเรียนรู
3) เอาใจใสในการรับฟง มีความ
ไวในการรั บ รู ความรู สึ ก ของ
ผูอื่น
4) พั ฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุคคล มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่
5)
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู ใ นศาสตร
อยางตอเนื่อง

กลยุทธการสอน
1) กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใชกระบวนการกลุม เพื่อการ
เรียนรูทักษะ ความสัมพันธ และ
ความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่เพื่อสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผู
ตาม
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่ ใน
สถานศึกษา เพื่อการเรียนรู
และฝกปฏิบัติจริง
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร

1)

2)

3)

4)

กลยุทธการประเมิน
ประเมินจากพฤติกรรม
ความสามารถในการทํางาน
รวมกับกลุมเพื่อนและการ
แสดงออกของนักศึกษาใน
การนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพและ
สรางสรรค
ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ใน
สถานการณตางๆ
ประเมินจากผูเรียนในการ
แสดงบทบาทของการเปน
ผูนําและผูตามในสถานการณ
การเรียนรูตามวัตถุประสงค
ประเมินผลจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร
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2.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) แสดงออกซึ่งความสามารถใน 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1) ประเมินผลจากการนําเสนอ
การวิ เ คราะห ข อ มู ล สรุ ป
ในรายวิชาตาง ๆ โดยให
รายงานของนักศึกษาใน
ความคิ ด รวบยอด เกี่ ย วกั บ
ผูเรียนมีการใชภาษาเพื่อการ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ศาสตร ก ลุ ม วิ ช าชี พ ครู และ
สื่อสารในการติดตอสื่อสาร
วิเคราะหหัวขอสภาพปญหา
กลุ ม วิ ช าเอกข า วสารที่ เ ป น
ระดับบุคคล กลุมคน การฟง
ทางวิชาชีพครู
ตั ว เลขภาษาพู ด ภาษาเขี ย น
และการเขียนในกลุมผูเรียน 2) ประเมินผลการใชภาษา
เพื่อเขาใจป ญหา และพัฒ นา
ระหวางผูเรียนและผูสอนและ
สื่อสารและการประยุกตใช
ผูเรียน
บุคคลที่เกี่ยวของ
เทคโนโลยีจากการนําเสนอ
2) แสดงออกซึ่งความสามารถใน 2) จัดประสบการณการเรียนรูที่
รายงานของนักศึกษา
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและ 3) ประเมินจากการเขารวม
ในการจัดการเรียนรู และงาน
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
กิจกรรมเสริมความเปนครู
ที่รับผิดชอบ
การสื่อสารที่หลากหลาย
เปนรายปตลอดหลักสูตร
3)แสดงออกซึ่งความสามารถใน
รูปแบบและวิธีการวิเคราะห
การสื่ อ สาร และมี ทั ก ษะใน
สถานการณทั้งสถานการณ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จริงและสถานการณจําลอง
ในการสื บ ค น ข อ มู ล เพื่ อ การ
และนําเสนอการแกปญหาที่
แสวงหาความรู และสามารถ
เหมาะสม
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
3) จัดประสบการณการเรียนรู
4)สามารถ อาน เขียน และเขาใจ
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความรู
ขอความ บทความ และขอมูล
ความสามารถในการสืบคน
ข า วสารทั้ ง ที่ เ ป น ภาษาไทย
บทความทางภาษาอังกฤษ
และภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการศึกษาที่
นาสนใจ
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร
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2.2.6 ผลการเรียนรูดานทักษะดานการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) แสดงออกซึ่งความสามารถใน 1) ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอน
1) วัดและประเมินผลการฝก
การบู ร ณาการความรู ด า น
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประสบการณวิชาชีพครูกอน
วิ ช าชี พ ไปใช ใ นการจั ด การ
เชนการศึกษากรณีตัวอยาง
ปฏิบัติการสอน
เรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให
จากหองเรียนการสังเกตการณ 2) วัดและประเมินผลการ
สามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
สอนแบบตางๆการสังเกต
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
2) แสดงออกซึ่งความสามารถใน
พฤติกรรมของผูเรียนการ
3) วัดและประเมินผลจากการ
การออกแบบการจัดการเรียนรู
สัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
เขารว มกิจ กรรมเสริ มความ
ก า ร ใ ช แ ห ล ง เ รี ย น รู ที่
ประสบการณสอนการทํา
เ ป น ค รู เ ป น ร า ย ป ต ล อ ด
ห ล า ก ห ล า ย ก า ร วั ด ผ ล
แผนการสอนการผลิตสื่อ
หลักสูตร
ประเมินผล และทําวิจัยในชั้ น
ประกอบการสอนการทดลอง
เรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนา
สอนการทําวิจัยในชั้นเรียนการ
ผูเรียน
ประเมินผูเรียน
3) มีความสามารถในการจัดการ 2) ฝกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบ
เรี ยนรูที่มีรู ปแบบหลากหลาย
และเต็มเวลาในสถานศึกษา
ทั้ ง รู ป แ บ บ ที่ เ ป น ท า ง ก า ร 3) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
(Formal) รู ป แบบกึ่ ง ทางการ
เปนรายปตลอดหลักสูตร
(Non-formal)และรู ป แบบไม
เ ป น ท า ง ก า ร ( Informal)
อยางสรางสรรค
4) มีความสามารถในการจัดการ
เรี ย นรู โดยใช น วั ต กรรมที่
เหมาะสมกับผูเรียน
5) สามารถบู ร ณาการความรู
ศาสตร ข องกลุ ม วิ ช าชี พ ครู
รวมกับศาสตรของกลุมวิชาเอก
เพื่อใช ในการจัดการเรี ยนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต
ขยันอดทน และสูงาน
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1.2) ดานความรู
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการ
ประยุกตความรู
3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.3) ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิง
เหตุผลและคิดเชิงบูรณาการในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
3.1.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น
และตอสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
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3.1.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยี
ไดอยางเหมาะสม
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผล และ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู

รายวิชา

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.ดาน คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดาน 4. ดานทักษะ
ทักษะ
การมี
ทาง
ปฏิสัมพันธ
ปญญา ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ3

ขอ1

ขอ
2

ขอ
1

ขอ
2

ขอ3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ4

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดาน
4. ดานทักษะ
รายวิชา
ทักษะ
การมี
ทาง
ปฏิสัมพันธ
ปญญา ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ข อ
1

ข อ
2

ขอ3

ข อ
4

ขอ5

ข อ
1

ข อ
2

ขอ3

ขอ
1

ข อ
2

ขอ1

ขอ2

ขอ3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอ1

ขอ2

ขอ3

ขอ4

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100112 วิทยาการแหงความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2100118 ความจริงของชีวิต
2100119 การพัฒนาตน
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน
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2150102 การจัดการทางสังคม
ความรับผิดชอบหลัก
ค ความรับผิดชอบรอง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู 3. ดาน
4. ดานทักษะ
ทักษะ
การมี
รายวิชา
ทาง
ปฏิสัมพันธ
ปญญา ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ขอ
1

ข อ
2

ขอ
3

ข อ
4

ข อ
5

ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

ขอ1

ข อ
2

ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข อ
1

ข อ
2

ข อ
3

ขอ
4

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.2.1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภาและการ
ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคมและมีวินัยในการเรียนตรง
ตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน
(2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข
(4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
(6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ
3.2.2) ดานความรู
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ รายวิชาใน
หลักสูตร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา
กําหนดกับศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
(3) ใชความรูและทักษะในศาสตรของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอกไปใช
ประยุกตแกปญหาในการปฏิบัติงาน
3.2.3) ดานทักษะทางปญญา
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ในการนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมดานการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
(3) นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรไปใชในการจัดการ
เรียนรู แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู
(4) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอน
(5) ความสามารถในการวิจัยตอยอดองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
และสังคม

3.2.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธที่ดี และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน และ
ชุมชน
(2) เปดโอกาสใหผูเรียนผูรวมงานผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
(3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น
(4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง
3.2.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิ เ คราะห ขอมูล สรุ ป ความคิด รวบยอด เกี่ย วกับ
ศาสตรกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอกขาวสารที่เปนตัวเลขภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ
เขาใจปญหา และพัฒนาผูเรียน
(2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู และงาน
ที่รับผิดชอบ
(3) แสดงออกซึ่งความสามารถในการสื่อสาร และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู และสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถ อ า น เขี ย น และเข า ใจ ข อ ความ บทความ และข อ มู ล ข า วสารทั้ ง ที่ เ ป น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2.6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู
(1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูร ณาการความรู ดานวิ ชาชี พไปใช ในการจั ด การ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
(2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู การใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนา
ผูเรียน
(3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)
อยางสรางสรรค
(4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน
(5) สามารถบูรณาการความรูศาสตรของกลุมวิชาชีพครูรวมกับศาสตรของกลุมวิชาเอกเพื่อ
ใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู

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 ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
1101101 ความเปนครู
1101202 ปรัชญาการศึกษา
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
1102304 การจัดการเรียนรูและการ
จัดการหองเรียน
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1104201 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
1106101 ประกันคุณภาพการศึกษา
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู

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 ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1100104 การสอนเพศศึกษา
1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
1102203 การนิเทศการสอน
1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
1109202 กํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สํารองขั้นความรูเ บื้องตน
1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญขั้นความรูเบื้องตน
1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน
1100403 ฝกปฏิบตั ิวิชาชีพครู 1
1100404 ฝกปฏิบตั ิวิชาชีพครู 2
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู

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 ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2108101 ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
2108102 ไวยากรณสําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษ
2108103 เทคนิคการอาน
2108104 การอานเชิงวิเคราะห
2108105 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษ
2108106 การฟงและการพูดใน
ชีวิตประจําวัน
2108207 การฟงและการพูดในสถานการณ
ตาง ๆ
2108108 หลักการเขียน
2108209 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ
2108210 หลักและวิธกี ารแปล
2108211 วรรณคดีตะวันตก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู

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 ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2108212 สัทศาสตรและสรวิทยา
2108213 วัฒนธรรมตะวันตกศึกษา
2108314 การเขียนเชิงวิชาการ
2108315 การแปลเพื่อการกาวหนาในอาชีพ
2108316 การผลิตและปรับสื่อเพือ่ ใชสอน
ภาษา
2108317 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
2108318 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
2108319 การฟงและการพูดเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ
2108320 ไวยากรณเพื่อการประยุกต
2108321 การใชสื่อประสมในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
2108322 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
วัฒนธรรม
2108323 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู

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 ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2108424 การวัดและประเมินผลทางภาษา
2108425 การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
2108426 การอภิปรายและการโตวาที
ภาษาอังกฤษ
2108427 การเรียนภาษาอังกฤษดวยการ
แสดง
2108428 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
2108429 การประยุกตทฤษฏีในการสอน
ภาษาอังกฤษ
2108430 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
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75

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนคณะกรรมดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา โดยมีการดําเนินการดังนี้
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่
คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา
2.1.1 คณะกรรมการประเมินขอสอบของแตละรายวิชา
2.1.2 ตรวจการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูทั้งรายวิชากับแผนการประเมินผลการ
เรียนรูในมคอ.3 หมวด 5 ขอ 2
2.1.3 การตรวจสอบเกรด/คะแนนกับเกณฑการใหคะแนน หรือรายงานหรือกิจกรรมการ
ประเมินอื่นๆ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจะมีการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรดังตอไปนี้
2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ
ความมั่นใจของบัณฑิต การประกอบอาชีพ
2.2.2 การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานศึกษานั้น ๆ ทุกป
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอม ความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน และความรูดานอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอที่ 5

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
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1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
กําหนดใหอาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
และโครงการอาจารยใหมของคณะครุศาสตร สําหรับอาจารยใหมที่ตองทําหนาที่ อาจารยที่ปรึกษานักศึกษา
ใหมีการจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาเปนประจําทุกปการศึกษาเพื่อทําความเขาใจในจุดมุงหมายโครงสราง
หลั ก สู ต รและรายวิ ช าและการพัฒ นานั ก ศึก ษาเพื่ อให อาจารย ส ามารถให คํา แนะนํ านั กศึ กษาเกี่ย วกั บ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูในดานทักษะการสอน การใชสื่อ
การเรียนการสอนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรูและการทําวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาคณะครุศาสตรและคระมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ใหความรูเพื่อจัดทําผลงานวิชาการและพัฒนาดานการวิจัย จัดสรร
เงินทุนเพื่อผลิตงานและตีพิมพ
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
ควบคูคุณธรรม
2.2.2 พัฒนาอาจารยดานวิชาการ วิชาชีพ และตําแหนงทางวิชาการ ไดแกดานการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการทําผลงานเพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2.2.3 พัฒนาอาจารยดานการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ เพื่อ
ความกาวหนา
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกิจกรรมวิชาการตางๆของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
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1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิช าการ หั ว หน าภาควิ ช า ประธานหลั กสู ต ร โดยมีคณบดี เ ป น ผู กํากับ ดู แลและให คําแนะนํ า
ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของ
คณะและอาจารย ผู ส อนทุกป อย างต อเนื่ อ ง เพื่อติ ด ตามและรวบรวมขอมูล สํ า หรั บ ใช ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1)
2)

3)
4)

เปาหมาย
การดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
1) จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
มาตรฐานวิชาชีพ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่
2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
สรางทั้งความรูความสามารถ
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
ในวิชาชีพ
หลักสูตร ทุก ๆ 5 ป
ตรวจสอบและปรับปรุง
3) จัดแนวทางการเรียนในวิชา
ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
เรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ
มาตรฐาน
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
มีการประเมินมาตรฐาน
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชา
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
ใหนักศึกษาไดศึกษาความรูท ี่
ทันสมัยดวยตนเอง
4) จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และ/หรือ ผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู
5) กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
และ/หรือ เปนผูมีประสบการณ
หลายป มีจํานวนคณาจารย
ประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน
6) สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการ และ/หรือ
เปนผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ
หรือในดานที่เกี่ยวของ

การประเมินผล
1) หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวย
งานวิชาชีพ มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
2) จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความ
รูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
3) จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ และการ
พัฒนา อบรม
4) จํานวนบุคลากร ผูสนับสนุน
การเรียนรู และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู
5) ผลการประเมินโดยนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของอาจารยผูสอน และการ
สนับสนุนการเรียนรูของผู
สนับสนุนการเรียนรู
6) ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ที่ประกอบดวยอาจารยภายใน
คณะฯ ทุก ๆ 2 ป
7) ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ
4 ป
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เปาหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
7) สงเสริมใหอาจารยประจํา
8) ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
หลักสูตรใหไปดูงานเกี่ยวกับ
การศึกษา ทุก ๆ 2 ป
หลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวของ
ทั้งในและตางประเทศ
8) ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 4 ป
9) จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา เพื่อเปนขอมูลใน
การประเมินของคณะกรรมการ
10) ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะครุศาสตร ทั้งงบประมาณแผนดินและงบบํารุง
การศึกษา เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่
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ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
1. หองเรียนขนาดจุ 50 คน
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
หองเรียนขนาดจุ 80 คน
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
หองเรียนขนาดจุ 20 คน
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
หองเรียนขนาดจุ 45 คน
หองเรียนขนาดจุ 200 คน
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
หองเรียนขนาดจุ 50 คน
Sound Lab
2.
3.

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองประชุมสัมมนา
หองประชุม 1 ขนาดจุ 180 คน
หองประชุม 2 ขนาดจุ 180 คน
หองประชุม 3 ขนาดจุ 400 คน
หองประชุมบัวแกว ขนาดจุ 200 คน
หองประชุมเกายอด ขนาดจุ 200 คน
หองประชุมสรรเสริญ ขนาดจุ 400 คน

จํานวนที่มีอยูแลว
9 หอง
5 หอง
1 หอง
3 หอง
1 หอง
3 หอง
3 หอง
2 หอง
1 หอง
6 หอง
44 หอง
17 หอง
20 หอง
20 หอง

หมายเหตุ
อาคาร 1
อาคาร 4
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ
อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร
อาคาร 15ภาควิชาเกษตรศาสตร
อาคาร 18
อาคาร 20 สํานักงานอธิการบดี
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 24 สังคมศาสตร

5 หอง
7 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง

อาคาร 6
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 24 สังคมศาสตร
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ

2.2.2 อุปกรณการสอน
1) อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ลําดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
1. คอมพิวเตอรโนตบุค
2. เครื่องพิมพ

จํานวนที่มีอยูแลว
3 เครื่อง
3 เครื่อง

2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะครุศาสตร
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายการและลักษณะเฉพาะ

จํานวนที่มีอยูแลว
90 เครื่อง
4 เครื่อง
5 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ (Printer)
เครื่องฉายขามศีรษะ
เครื่อง Visualizer
เครื่อง Copy Printer
เครื่องถายเอกสาร
เครื่องขยายเสียงประจําหอง
เครื่องโทรสาร

2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเทอรเน็ต
จาก WEBSITE http://www.yru.ac.th
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย
จํานวน
2,495
1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
977
รวม
จํานวน
3,472
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
2.1) ภาษาไทย
จํานวน
15
2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
รวม
จํานวน
15
3) วารสาร/นิตยาสาร
3.1) ภาษาไทย
จํานวน
180
3.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
รวม
จํานวน
180
2.2.3.2 มัลติมีเดีย (Multimedia)
1) วีดีทัศน
จํานวน
200
2) ซีดี
จํานวน
140

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

2.2.4 ฐานขอมูลสําเร็จรูป
ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนความีจํานวน 17 ฐานขอมูล ประกอบดวย
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2.2.4.1 ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูล iGLibrary (iG Publishing)
2) ฐานขอมูล Gale virtual Reference Library (ebook)
3) ฐานขอมูล 2ebook
2.2.4.2 ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูล Spring Link
2) ฐานขอมูล Web of Science
3) ฐานขอมูล Academic Search Complete
4) ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus
5) ฐานขอมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกสในสาขา
ตางๆ
2.2.4.4 ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 8 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis
2) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกตางประเทศ ProGuest
3) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) (http://www. riclib.nrct.go.th)
4) ฐานข อ มู ล ของสํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)
(http://www.trf.or.th)
5) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ
(http://www.jgate.informindia.co.in)
6) ฐานขอมูลงานวิจัยและหนังสือตางประเทศ
(http://highwire.stanford.edu/)
7) ฐานขอมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ระดับอาจารย และวารสารตางประเทศ เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม (http://www.moralcenter.or.th)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ นอกจากนี้ยังไดรับความ
อนุ เ คราะห ตํ า รา หนั ง สื อ ทางวิ ช าการที่ ทั น สมั ย จากองค ก ร มู ล นิ ธิ ต า ง ๆ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
2.4 โรงเรียนเครือขายในการปฏิบัติการสอน ซึ่งเปนโรงเรียนที่ผานการรับรองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน 60 โรงเรียน
2.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
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2.5.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษา จาก
อาจารยผูสอน นักศึกษา
2.5.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตร
2.5.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริหารได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติ 1) จัดใหมีหองเรียนที่มีสื่อ อุปกรณ 1) ผลสํารวจความพรอมของสื่
การสื่ อและช องทางการเรีย นรู
พรอมใชงานอยางมี
อุปกรณ ที่จําเปนประจํา
เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาใน
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
หองเรียนและหองปฏิบัติการ
หองเรียน นอกหองเรียน และ
การสอน การทํากิจกรรมใน
จากอาจารยและนักศึกษา
เพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยาง
หองเรียน
2) จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
มีประสิทธิภาพ
2) จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อให
ดิจิทัลที่มีใหบริการ และสถิติ
นั ก ศึ ก ษาสามารถฝ ก ปฏิ บั ติ การใช ง านหนั ง สื อ ตํ า รา สื่ อ
ส ร า ง ค ว า ม พ ร อ ม ใ น ก า ร ดิจิทัล
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3) ผลสํารวจความพึงพอใจของ
3) จัดใหมีหองการเรียนรูดวย
นักศึกษาตอการใหบริการ
ตนเองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่ม
การฝกปฏิบัติ
เติมไดดวยตนเอง
4) จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การปฐมนิเทศ
3.1.1 การฝกอบรมคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล
3.1.2 การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ
เขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส
3.2 คณาจารยประจําการ
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3.2.1 การพัฒนาการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศสงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน
3.2.2 การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ สงเสริม
ใหคณาจารยไปศึกษาตอ
3.2.3 การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อใหมีผลงานตีพิมพใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกนในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมิน ผลและให ความเห็น ชอบการประเมิน ผลทุกรายวิช า เก็บ รวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.4 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
ไมมี
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียน เพื่อใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและ
ดานอื่นๆ แกนักศึกษาตามความเหมาะสม
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
การขาดแคลนครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต เปนปญหาใหญในปจจุบัน เนื่อง
ดวยสถานการณที่ยังไมสงบ จึงไมมีครูที่อื่นมาบรรจุ และครูที่สอนอยูในปจจุบันมีวุฒิการศึกษาไมตรง
ตลาดแรงงานสามจังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีความตองการครูสอนภาษาอังกฤษเปนจํานวนมาก
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานสาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย กอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน ให
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) คณาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
(9) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หลั กสูต รทุกหลั กสู ต รของสถาบัน อุด มศึกษา ทุกระดับ คุณวุ ฒิ ตองมีผ ลการดํ าเนิ น งานที่บ รรลุ
เปาหมายตั วบ งชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑระดับ ดี จึ งจะได รับ การเผยแพรห ลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5
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จากตารางตัวบงชี้การดําเนินงานผานทุกขอ และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุ
ไวในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ
การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต
ละภาค อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผล
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยแตละรายวิชาผานระบบออนไลน เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรการสังเกตการสอน
ของอาจารย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย
และบัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก
เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในทีเ่ กี่ยวของทาง
การศึกษา
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวีธีทางการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ /ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
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4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(มคอ 4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสุตรภายใน 5 ป
(1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา
(มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะบัณฑิตภายหลังจากจบการศึกษาอยางตอเนื่อง

