1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะครุศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
: Bachelor of Education Program in English
and Educational Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)
ชื่อยอ : ค.บ. (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (English and Educational
Technology)
ชื่อยอ : B.Ed. (English and Educational Technology)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 175 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่ใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร/ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 / 57 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557
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 / 57 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที 1 /57 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /57 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในป
การศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
8.2 ครูผูสอนเทคโนโลยีการศึกษา
8.3 นักวิเทศสัมพันธ
8.4 เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา
8.5 นักประชาสัมพันธ
8.6 เจาหนาที่ฝกอบรมดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
8.7 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เชน นักแปล
นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เปนตน
9.

ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ นามสกุล
ผลงาน
สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทาง
ตําแหนงทางวิชาการ
เอก/โท/ตรี
มหาวิทยาลัย
ป วิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1.นางฟารา สุไลมาน
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547
อาจารย
ในฐานะภาษาตางประเทศ) ประสานมิตร
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2541
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ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
เอก/โท/ตรี
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
2.นางสาวนูรฮัสวานี บอตอ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ
อาจารย
ในฐานะภาษานานาชาติ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
3.นางสาวสาวิตรี มะดอมะ ศศ.ม.(การสอน
อาจารย
ภาษาอังกฤษเปนภาษา
นานาชาติ)
บธ.บ.การจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
4.นางสาวเฟรดาว สุไลมาน M.Ed(Instructional
อาจารย
Technology)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
5.นายสิทธิชัย แพงทิพย
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
6.นายสกล สมจิตต
อาจารย

ศษ.ม.(เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป
2553

ผลงาน
ทาง
วิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2551
2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ

2552

International Islamic
University Malaysia
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน

2550

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2550

-

2547
2532
2530

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

2540

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ทําใหวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนเปาหมายสําคัญในการเสริมสรางวิถีชีวิตที่
ดีของประชาชนในชุมชน สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเปนรากฐานสําคัญในการสรางประชาคม
อาเซียน โดยเปนกลไกในการปลูกฝงคานิยมแนวความคิด ความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน และเปนรากฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งและความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของ
อาเซีย นและเศรษฐกิจ โลก โดยในแผนงานการจั ด ตั้ งประชาคมอาเซีย น ได กําหนดให การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยเปนเปาหมายสําคัญอันดับแรกในการเสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาค
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ดว ยการให ความสํ าคัญกับ การศึกษาและการสร างโอกาสทางการศึกษา การลงทุน ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยการเรียนรูตลอดชีวิต การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยสงเสริมการสอน
ภาษาอั ง กฤษให เ ป น ภาษาราชการของอาเซี ย น การส ง เสริ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศการอํ า นวย
ความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา จึงจําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานดังกลาว โดยใหความสําคัญกับการ
จัดทําหลักสูตรมาตรฐานเพื่อใหความรู ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกผูเรียน ในการปรับตัวใหเทา
ทันการเปลี่ย นแปลงเขาสู สังคมฐานความรู การพัฒ นาครูซึ่งเปน ปจจั ยหลักในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึ ก ษา ก็ จ ะต อ งตอบสนองกั บ การจั ด การศึ ก ษาที่ ไ ด ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาและการเปนประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล อีกทั้งตองใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน ทั้งภาครั ฐบาลและภาคเอกชน โดยการเพิ่มทักษะด านภาษาและ
เทคโนโลยี สารสนเทศในการจั ดการการเรี ยนการสอน โดยเนน ผูเ รีย นเป นสํ าคัญเพื่อรองรับ เขาสู
ประชาคม อีกทั้งเปนปจจัยสําคัญตอการสรางคุณภาพประชากรของประเทศใหสามารถดํารงชีพอยูใน
สังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงปญหาการขาดแคลนครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษและ
สามารถนําเทคโนโลยีไปใชในการจัดการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพการเรียนการสอน จาก
การศึกษาพบวาการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนยังมีปญหามากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
โรงเรียนสวนภูมิภาค ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น สวนหนึ่งเปนปญหาที่มาจากตัวครู จากรายงานผล
การสํารวจเรื่อง ความตองการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ (กองวิจัยทางการ
ศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540) พบวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาเปนผูที่ไมมีวุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษถึงรอยละ 65 ตัวเลขดังกลาวกอใหเกิดคําถาม
ขึ้นมาวาปญหาของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จะมีสาเหตุหนึ่ง
มาจากเรื่ อ งนี้ ห รื อ ไม รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในด า นสั ง คมยุ ค การสื่ อ สารไร พ รมแดน และการ
เตรียมพรอมเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอกจึ งจํ าเป น ต องพัฒ นาหลั ก สู ต รเชิ งรุ ก ที่ มี
ศักยภาพในการผลิตครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษและสามารถนําเทคโนโลยีไปใชในการจัดการศึกษาที่มี
คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ สามารถจัดการศึกษาแนวใหม สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
อยางยั่งยืนในสังคมฐานความรู
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจสําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชน สังคมและประเทศชาติในสาขาวิชาตางๆ มุงเนนใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรของ
สาขาวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง การผลิตบุคลากรดาน
การสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนา
หลักสูตรที่คํานึงถึงปญหาการขาดแคลนครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษและสามารถนําเทคโนโลยีไปใชใน
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การจัดการศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และการเตรียมพรอม
เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคต
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะดานจัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา
เลือก และ/หรือเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ต ร ตองประสานงานกับ ผูรั บ ผิด ชอบรายวิช าและ/หรื อ
หมวดวิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ ตลอดจนการประเมินผล
ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการศึกษา

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ มีความรูคคู ุณธรรม นําสูการพัฒนาทองถิ่น
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ไดจัดทําขึ้น
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและความต องการของทองถิ่นเพื่อรองรับ การเขาสู
ประชาคมอาเซียน มุงมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน
มุงเนนการเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาที่ดี
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงคในการผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษา ใหมีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
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1.3.1 มีความรู ความสามารถ มีทักษะ และความชํานาญในการใชภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา มาประยุกตใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูงได
1.3.2 มีทักษะในการสอนที่ผสมผสานศาสตรดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
มาใชในการจัดการหลักสูตรการศึกษาและการเรียนการสอน
1.3.3 เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด การแกปญหา
การเผชิญสถานการณและรูเ ทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
ตามที่ สกอ. กําหนด
จากหลักสูตรในระดับชาติ
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ประเมินหลักสูตรจากผูใชบัณฑิต
กับความตองการของสถานศึกษา และนักศึกษา และสํารวจความ
และทองถิ่น
ตองการเขาศึกษาตอของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- พัฒนาบุคลากรทั้งผูเรียนและ
- สนับสนุนบุคลากรทั้งผูสอนและ
ผูสอน รวมถึงการเรียนการสอน
ผูเรียนใหทํางานบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ และการฝก - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ปฏิบัติวิชาชีพครู เพื่อใหสามารถ
ของนักศึกษาที่เปนหนวยฝก
นําความรูดานเทคนิคและวิธีสอน ประสบการณวิชาชีพครู
ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรของผูที่เกี่ยวของ
ไดแก นักศึกษา อาจารย
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต
- จํานวนโครงการและผล
การประเมินของแตละ
โครงการ
- ผลการประเมินการปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา
ของนักศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ นให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสมั ครเขารั บการคัดเลื อกเพื่ อศึกษาตอในระดั บปริญญาตรี สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่น
ครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษาไมสามารถปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาได เพราะเปนระบบการ
เรียนที่เนนการเรียนรู และควบคุมตนเอง
2.3.2 นักศึกษาประสบปญหาการดําเนินชีวิตที่ตองหางไกลจากผูปกครอง
2.3.3 นักศึกษาไมสามารถสื่อสารภาษาไทยไดดีเทาที่ควร
2.3.4. นักศึกษามีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไมดีพอ และไมมีความถนัดทางวิชาชีพครู
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
2.4.2 จัดอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝายแนะแนวเพื่อการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.4.3 จัดระบบพี่ชวยนอง เพื่อแนะนําใหคําปรึกษาทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวิต
2.4.4 มีโครงการปรับและปูพื้นฐานใหกับนักศึกษาใหมเพื่อใหมีความพรอมในการเขา
ศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับ/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2557
30
30
-

จํานวนนักศึกษา
2558 2559 2560
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
-

2561
30
30
30
30
30
150
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 9,000 บาทตอ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทตอป
รวมรายรับ

2557

2558

ปงบประมาณ
2559

540,000

1,080,000

1,620,000

2,160,000

2,700,000

21,000

42,000

63,000

84,000

105,000

561,000

2560

2561

1,122,000 1,683,000 2,244,000 2,805,000

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

2557
112,200
224,400

ปงบประมาณ
2558
2559
2560
224,400 336,600 448,800
448,800 673,200 897,600

2561
561,000
1,122,000

224,400

448,800

1,122,000

673,200

897,600

561,000 1,122,000 1,683,000 2,244,000 2,805,000
30
60
90
120
150
14,960
14,960
14,960
14,960
14,960

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเที ย บโอนหน ว ยกิ ต ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 175 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพ
ครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตทั้งหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาชีพครู
ไมนอยกวา
2.1.1 วิชาการศึกษา
ไมนอยกวา
บังคับ
เลือก
ไมนอยกวา
2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
2.2 กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา
2.2.1 วิชาเอกคู
ไมนอยกวา
ก. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ไมนอยกวา
บังคับ
เลือก
ไมนอยกวา
ข. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอยกวา
บังคับ
เลือก
ไมนอยกวา
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 วิชาเลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอน
วิชาเอก
ไมนอยกวา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ
2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
6
6
6
139
50
36
34
2
14
89
79
40
30
10
39
29
10
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

4 หนวยกิต
6 หนวยกิต
30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
10 หนวยกิต
2(1-2-3)

10
2100102
2100104
2100107
2100108

2100103
2100105
2100106
2100109
2100110
2100111

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning
Development
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malayu for Communication
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Malayu for Communication and Learning
Development

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

เลือก
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading
Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing
Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malayu
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
2100112 วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
2100113 สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning

6 หนวยกิต
2(1-2-3)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2150101 สังคมภิวัตน
Socialization

6 หนวยกิต
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(1-2-3)
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2150102
2150103

การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

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

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life Development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาการศึกษา
บังคับ
1100101

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
139
50
36
34

1102304

ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
Thai Language and Technology for Teacher
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
English Language and Technology for Teacher
ความเปนครู
Professional Teacher
ประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
Moral and Ethics
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน

1103402

Learning Management and Classroom
Administration

1100110
1101101
1106101
1101202
1101203
1102202

1104201

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information
Technology
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation

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

3(2-2-5)
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1104302
1105202

1100102
1100103
1100104
1102101
1102203
1103101
1105101
1108201
1109101
1109202
1109303
1109404

การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teacher

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

เลือก
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
Adolescent Guidance Psychology
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
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2.1.2
1100403
1100404
1100506
1100507

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
Teaching Practice 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
Teaching Practice 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Practicum 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Practicum 2

2.2 กลุมวิชาเอก
ไมนอยกวา
89
2.2.1 วิชาเอกคู
ไมนอยกวา
79
ก. วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา
40
บังคับ
30
1115101 สัทศาสตรเชิงปฏิบัติ
Practical Phonetics
1115102 ไวยากรณภาษาอังกฤษ 1
English Structure 1
1115103 สนทนาภาษาอังกฤษ1
English Conversation 1
1115206 ไวยากรณภาษาอังกฤษ 2
English Structure 2
1115207 หลักการเขียน
Writing Principles
1115209 หลักการอาน
Reading Principles
1115210 การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing
1115312 วรรณคดีวิจักษณ
Literary Appreciation
1115313 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
1115314 การอานเชิงวิเคราะห
Analytical Reading
1115422 เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ
Techniques and Methods of English Language
Learning Assessment

14 หนวยกิต
1(90)
1(90)
6(540)
6(540)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1115104
1115105
1115208
1115211
1115315
1115317
1115318
1115319
1115320
1115424
1115425
1115426
1115427
1115428

เลือก
ไมนอยกวา
วจีภาคและวากยสัมพันธ
Morphology and Syntax
การอานเฉพาะกิจ
Reading for Specific Purposes
วัฒนธรรมของชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ
English Speakers and Their Cultures
การพูดเชิงวิชาการ
Academic Speaking
หลักการแปล
Principles of Translation
วรรณคดีสําหรับเด็ก
Children’s Literature
การเขียนเรียงความ 1
Essay Writing 1
การเขียนเรียงความ 2
Essay Writing 2
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประยุกตในการสอน
English for Teaching Application
การฟงเพื่อความเขาใจ
Listening Comprehension
เรื่องสั้นและนวนิยาย
Short Stories and Novels
การแปลไทย-อังกฤษ
Thai-English Translation
วาทกรรมวิเคราะห
Discourse Analysis
การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
English Classroom Action Research

ข. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไมนอยกวา
บังคับ
1103103 หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
Principles and Theories of Educational
Innovation and Technology
1103104 การใชและบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
Operation and Maintenance of Educational
Technology Equipment

10

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

39 หนวยกิต
29 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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1103205 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา
Law and Ethics for Educational Technology
Professionals
1103206 เทคโนโลยีการถายภาพ
Technology of Photography
1103207 ปฏิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา
Illustrations and Audio Laboratory Operation
for Educational Media
1103208 การออกแบบและพัฒนาสื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
Design and Development of Basic Media for
Learning
1103309 การผลิตรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา
Production of Video Programs for Education
1103310 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยการเรียนรู
Design and Development of Computer
Assisted Learning
1103312 การจัดการฝกอบรม
Management of Training
1103417 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ
Technology Integration in Teaching English as
Foreign Language

3(3-0-6)

เลือก
ไมนอยกวา
10
การบริหารจัดการและประกันคุณภาพทางการศึกษา
Management and Quality Assurance in Education
การสัมมนาการศึกษา
Seminar in Education
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
Instructional System Design
การจัดแสดงและนิทรรศการเพื่อการศึกษา
Display and Exhibition in Education
การผลิตภาพยนตรดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Production of Digital Film in Education
การตกแตงภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computerized Photography Decoration

หนวยกิต
3(2-2-5)

1103311
1103413
1103414
1103415
1103416
1103418

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

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

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1103421 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา
Design of Educational Innovation
1103422 การใชแหลงวิทยาการเพื่อการศึกษา
Utilization of Academic Resources for Education
1103423 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษารวมสมัย
Innovation and technology in Contemporary
Education
1103425 โครงงานดานเทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology Project
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

6

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
หนวยกิต

1103419 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 3(1-4-4)
English and Educational Technology Teaching
Behavior
1115423 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Teaching Principles

1115316
1115321
1103424
1103420

2.2.3 วิชาเลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
ไมนอยกวา 4
การผลิตสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Media Production for Teaching English
การพูดในที่ชุมชน
Public Speaking
การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
Research in Educational Technology
การเตรียมภาพเพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
Preparation of Illustrations for Producing
Educational Technology Media

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยที่ไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2100113 สุนทรียวิจักขณ
2150101 สังคมภิวัตน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการ
2100106
2(1-2-3)
เขียน
วิชาชีพครูบังคับ
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
3(2-2-5)
1103402
การศึกษา
วิชาชีพครู (เลือก)
2 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
1115101 สัทศาสตรเชิงปฎิบัติ
3(2-2-5)
1103103 หลั ก การ ทฤษฎี น วั ต กรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
การศึกษา

รวม

20 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

2100107
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2100114
2150102
1100110
1106101
วิชาชีพครูบังคับ
1105202
1103104
วิชาเอกบังคับ

ชื่อวิชา

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

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
การจัดการทางสังคม
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
ประกันคุณภาพการศึกษา
จิตวิทยาสําหรับครู
การใชและบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
การศึกษา
1115102 ไวยากรณภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
1115103 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
รวม
22 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษา ที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2100102
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2150103
4100102
1101101
1101202
วิชาเอกบังคับ
1103205

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปนครู
ปรัชญาการศึกษา
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา
1115206 ไวยากรณภาษาอังกฤษ 2

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษา ที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2100104
พัฒนาการเรียนรู
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิชาชีพครูบังคับ 1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน
วิชาเอกบังคับ
1103206 เทคโนโลยีการถายภาพ
1103417 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
1115207 หลักการเขียน
1115209 หลักการอาน
รวม

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
20 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษา ที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา
2100108
2100112
4100103
1102202
1103207
1115312

ชื่อวิชา
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารแลtพัฒนาการ
เรียนรู
วิทยาการแหงความสุข
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
การพัฒนาหลักสูตร
ปฏิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิต
สื่อการศึกษา
วรรณคดีวิจักษณ

วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

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

ปที่ 3 ภาคการศึกษา ที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชาชีพครูบังคับ

1104201
1101203
1103208

วิชาเอกบังคับ

1115210
1115313
วิชาเอกเลือก
วิชาการสอน
วิชาเอก

1103419

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2(1-2-3)
การออกแบบและพัฒนาสื่อพื้นฐานเพื่อการ 3(2-2-5)
เรียนรู
การเขียนอนุเฉท
3(2-2-5)
สนทนาภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและ
3(1-4-4)
เทคโนโลยีการศึกษา
รวม
22 หนวยกิต
ชื่อวิชา
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ปที่ 4 ภาคการศึกษา ที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1104302
1103309
1103312
1115314

ชื่อวิชา
การวิจัยทางการศึกษา
การผลิตรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา
การจัดการฝกอบรม
การอานเชิงวิเคราะห

วิชาเอกเลือก
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพ
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
ครู

รวม

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

ปที่ 4 ภาคการศึกษา ที่ 2
หมวดวิชา
วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกหรือวิชา
การสอนวิชาเอก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)

1103310 การออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร
ชวยการเรียนรู
1115422 เ ท ค นิ ค แ ล ะ วิ ธี ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ รี ย น รู 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษ
7 หนวยกิต
6 หนวยกิต

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100404

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
รวม

1(90)
20 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษา ที่ 1
หมวดวิชา
วิชาฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครู

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 (540)
6 หนวยกิต
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ปที่ 5 ภาคการศึกษา ที่ 2
หมวดวิชา
วิชาฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครู

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ

หนวยกิต
น (ท-ป-อ)
6 (540)
6 หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
10 หนวยกิต

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมี
เหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรม
และมีจติ สํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒ นาทักษะการพูด และการเขียน เพื่อให พูดและเขีย นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่ อสารทั้ง การฟง พูด อาน
เขีย น ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ อาทิ เชน การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและ
ผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งของและ
สถานที่ การถามและการให ข อมูล การติ ด ต อ สื่ อสารทางโทรศัพท และการแสดงความคิด เห็ น
พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูล เพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malayu for Communication
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Malayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื่ อ สารในสถานการณต า งๆ เช น การแนะนํ าตนเอง การกล า วทั กทาย การกล าวลา การให
คําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
เลือก
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการ
เขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออานผิดจาก
กฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไข และเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับ
ใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษ เพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขาได
อยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขีย นโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและ
หนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร
การเขียนรายงาน ฯลฯ
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยค
พื้นฐานเขาดวยกัน และศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
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2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิต ประจําวัน เชน
การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงาย ๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับ
การสื่อสารที่จําเปนในการใชภาษาจีน
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อานและ
เขียนเพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไป ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
กลุมวิชามนุษยศาสตร

6 หนวยกิต

2100112 วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก เห็นคุณคาใน
ตนเอง ผูอื่นและสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎกติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การ
รับรูความงามผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดั บทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิ ธีการในการสรางสรรค และการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information for Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต แหลง
สารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา
คนควาดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
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กลุมวิชาสังคมศาสตร

6 หนวยกิต

2150101 สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียนและสังคมโลก
กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดาน ตาง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ คราะห ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่อ นํ า ไปสู กระบวนการจั ด การด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(2-0-4)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิต
โลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความ
ฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6 หนวยกิต
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตนเพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for Quality of Life Development
วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร
ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรู เ บื้ องต น เกี่ย วกับ คอมพิว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประยุกต ใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาชีพครู
วิชาการศึกษา
บังคับ

ไมนอยกวา 139 หนวยกิต
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
34 หนวยกิต

1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Technology for Teachers
ศึกษาและฝกทักษะในการฟง พูด อานและเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายได
อยางถูกตอง ศึกษาวัฒนธรรมและการใชภาษาเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ศึกษาและฝกทักษะการ
ใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต การใช Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point)การติดตอสื่อสารผานระบบเครือขาย (E-mail , Chat , MSN , Google, Talk,
Yahoo , Skype etc.)
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language and Technology for Teachers
ศึกษาและฝกทักษะในการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได
อยางถูกตองศึกษาวัฒนธรรมและการใชภาษาเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ใชความรูทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือติดตอสื่อสารและการสืบคน สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ( e-learning, CAI, WBI, Virtual
classroom , teleconference ) การสรางและการใช weblog ในสังคมแหงการเรียนรู (go to
know, learners)
1101101 ความเปนครู
3(2-2-5)
Professional Teachers
สภาพงานครูคุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ครู แ ละวิ ช าชี พ ครู การจั ด การความรู เ กี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ครู การสร า ง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ
การสอนคิดวิ เคราะหสังเคราะห สร างสรรคสิ่งใหมๆได แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรู
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
และมีจิตวิญญาณความเปนครู
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1101202 ปรัชญาการศึกษา
3(2-2-5)
Philosophy of Education
ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาศาสนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแนวคิดและ
กลวิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นา
สถานศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2(1-2-3)
Moral and Ethics
หลั ก ธรรมาภิ บ าลและความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ครู
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ที่ คุ รุ ส ภากํ า หนด เพื่ อ ให ผู เ รี ย นปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี มี จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเปนมา และระบบการจัดการศึกษา
ไทย วิสัยทัศน และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ความหมายความสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต ร ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร รู ป แบบหลั ก สู ต ร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปใช ในการพัฒ นาหลั กสูต ร หลั กสู ตรการศึกษาขั้น พื้น ฐาน มาตรฐานและมาตรฐานช ว งชั้ น ของ
หลั กสู ต ร การพัฒนาหลั กสูต รสถานศึกษา การใช หลั กสู ต ร การประเมิน หลักสูต ร ปญหาและ
แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการความรูดานการพัฒนาหลักสูตร
1102304 การจัดการเรียนรูแ ละการจัดการหองเรียน
Learning Management and Classroom Administration

3(2-2-5)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห
คิดสรางสรรค และแกปญหาได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย
การเรียนในสถานศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริงสราง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหนกั เรียนเกิดการเรียนรู

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
หลักการแนวคิดการออกแบบการประยุกตใชและการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อใหผูเรียนประยุกตใชและประเมิน
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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1106101 ประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance
หลักการแนวคิดแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ การจั ดการคุณภาพการศึกษาการประกัน คุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหผูเ รียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจ กรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูอยางตอเนื่องและดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษาการสราง การใช เครื่ องมือ
วัดผล และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู เพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและ
แบบรวม สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัยเพื่อ
เสริ มสร างการพัฒ นาที่ยั่งยืน สถิติเ พื่อการวิจัย การวิจั ยในชั้น เรีย น การฝกปฏิ บัติการวิจัย การ
นําเสนอผลงานวิจั ย การคน ควาศึกษางานวิ จั ย ในการพัฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู การใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหา และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย
การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน การจัดการความรูดานการวิจัย
ทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers

3(2-2-5)

จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษยจิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ

เลือก
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐาน ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สติ ป ญญา และการคิด ของมนุ ษย แนวคิด ทฤษฎี และหลั กการเกี่ย วกับการพัฒ นาทักษะการคิด
กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน การคิดแบบเอกนัย การคิด แบบอเอกนัย การคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดไตรตรอง การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การ
คิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การนําเสนอความคิดและแผนผังความคิด การสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือ
และการประเมินผลทักษะการคิด
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1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teachers
ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษย
สัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน
1100104 การสอนเพศศึกษา
2(1-2-3)
Sexuality Education
ศึกษา วิเคราะห และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ตามวัย พัฒนาการทางเพศอนามัยเจริญพันธุการดูแลสุขภาพทางเพศสัมพันธภาพกับความคาดหวังตอ
บทบาทความรับผิดชอบเพศสภาพ และเพศสรีระอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอบทบาท
และการแสดงออกทางเพศทักษะการตั ด สิน ใจต อรองการสื่ อความต องการตามความคิด เห็ น และ
ความรูสึกของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมของผูเรียนเพื่อปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล
หลักสูตร ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร การ
จัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น
1102203 การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
Instructional Supervision
จุ ด มุงหมาย หลั กการ และกระบวนการนิ เ ทศการสอน รู ป แบบการนิ เ ทศ การสอน
เครื่ อ งมือ ที่ใช ในการนิ เ ทศการสอน การประเมิ น ผลนิ เ ทศการสอน การประสานงานระหว างผู ที่
เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน และแนวโนมการนิเทศ
การสอน
1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in Education
ความหมาย ความสํ าคัญของสื่ อสารมวลชนที่มีต อการศึกษา หลั กการและวิ ธี การใช
วิ ทยุ กระจายเสี ย ง วิ ทยุ โ ทรทัศน สิ่ งพิมพ หนั ง สื อพิมพ ภาพยนตร เครื อขายขอมูล สากลและสื่ อ
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช และเลื อกรั บขอมูล ขาวสารที่เป น ประโยชน ตอการเรี ย นรู การ
วิเคราะหขาวเพื่อการเรียนรู

29
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
2(1-2-3)
Adolescent Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอ
การพัฒนาการ ปญหาวัยรุน บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุน แนวทางการพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการปองกัน
แกไขปญหาและตอบสนองความตองการวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Exceptional Child Psychology
ความหมาย ขอบขายและพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของ
เด็กพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภทของเด็ก
พิเศษ การสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุมพิเศษ องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ
1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teachers
ศึกษาความหมาย ขอบขาย ความมุงหมายและความสําคัญของนันทนาการ ความสําคัญ
ของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่
เนนการฝกปฏิบัติ
1109202 ผูกํากับลูกเสือ-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 ารลู ก เสื อ โลก
โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูพื้นฐาน
หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัด
กิจ กรรมลู กเสื อสํ ารอง พิธี การลู กเสื อสํ ารอง แนวปฏิ บั ติ การชุ มนุ มรอบกองไฟและ การอยู คา ย
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการ
ลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
และความว อ งไว แนวการฝ ก อบรมลู ก เสื อ สามั ญ ความรู ใ นการเล น เกม ระบบหมู ประวั ติ แ ละ
โครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือ
สามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธี
การลูกเสือ-เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตสํานึกสาธารณะ
โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
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1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ
จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเปนระเบียบ
เรี ย บร อย สั ญ ญาณ ระบบหมู ที่ ป ระชุ ม นายหมู การประชุ มภายในหมู แ ละกอง การสวนสนาม
ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ
บทบาทการทํ า งานร ว มกั บ คนอื่ น และชุ ม ชน เงื่ อ น แผนที่ เข็ ม ทิ ศ สิ่ ง แวดล อ ม การอนุ รั ก ษ
การปฐมพยาบาล การมีจิตสํานึกสาธารณะ และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ การบริหารงาน
ในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

14 หนวยกิต

1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1(90)
Teaching Practice 1
บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
ทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง ออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล
การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัย
แกปญหาผูเรียน การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคการ
สอนที่หลากหลาย การปฏิบัติการสอน การออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน มาใชในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีสวนรวมในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2
สัปดาหและนําเสนอผลการศึกษา
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1(90)
Teaching Practice 2
บูรณาการความรูดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
ทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง ออกแบบทดสอบขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล
การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัย
แกปญหาผูเรียน การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคการ
สอนที่หลากหลาย การปฏิบัติการสอน การออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน มาใชในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาห และ
นําเสนอผลการศึกษา
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Practicum 1
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและ
ปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน ครูประจําชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียน
การสอนในระดับชั้นและสาระการเรียนรูที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่แสดง
ให เห็ นถึงการแกปญหาการวิจั ย ในชั้น เรีย น การจัด ทําโครงการพัฒ นาผูเ รี ยน การพัฒนาและการ
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ประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณตางๆ การนําผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู และการสัมมนาทาง
การศึกษา
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Practicum 2
การบู ร ณาการความรู ทั้ งหมดมาใช ในการปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึกษา การจั ด ทํ า
แผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญการจัดกระบวนการเรียนรู การเลือกใชการผลิตสื่อและ
นวัต กรรมที่ส อดคลองกับ การจัด การเรีย นรู การใชเ ทคนิ คและยุ ทธวิ ธีในการจัดการเรี ยนรู การวั ด
ประเมินผลการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรูและการสัมมนาทาง
การศึกษา
กลุมวิชาเอก
วิชาเอกคู
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
บังคับ

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

89
79
40
30

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1115101 สัทศาสตรเชิงปฎิบัติ
3(2-2-5)
Practical Phonetics
การออกเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียงหนักเบา จังหวะและทํานองเสียงสูงต่ํา เนน
เสียงที่เปนปญหาสําหรับคนไทย การฟงเพื่อจําแนกเสียงและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
อานและเขียนสัทอักษร
Pronunciation of consonant and vowel sounds, stress, rhythm, and
intonation; emphasis on problem sounds for Thai students of English; discrimination
and pronunciation of English phonemes; reading and transcribing phonetic symbols
1115102 ไวยากรณภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English Structure 1
ชนิดของคํา วลี อนุประโยค ประโยคและโครงสรางสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการอาน
และการเขียน
Parts of speech, phrases, clauses, sentences and basic structure of English
for reading and writing
1115103 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
English Conversation 1
การสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ ลักษณะการพูดและออกเสียง
การเชื่อมคํา เสียง การเนนเสียงและระดับเสียงสูงต่ํา การตั้งคําถามและตอบคําถามแบบตางๆ
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Conversations on daily-life topics in different situations, sound recognition
and pronunciation, features of spoken English such as linking, assimilation, weak
forms, stress and intonation, questioning and answering
1115206 ไวยากรณภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English Structure 2
วิชาตอเนื่องจากวิชาไวยากรณภาษาอังกฤษ 1
หลักการใชไวยากรณที่ซับซอนขึ้น การใชประโยคที่มีโครงสรางซับซอน การสื่อสารที่
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
Prerequisite course : English Structure 1
More complex grammatical structure; application of complex sentences;
and accurate and efficient communication
1115207 หลักการเขียน
3(2-2-5)
Writing Principles
การเขียนประโยคความเดียว ความรวม และความซอนโดยใชรูปแบบไวยากรณและกาล
ที่ถูกตองและชัดเจน ความสอดคลองระหวางประธานและกริยาในประโยค
Writing simple, compound and complex sentences with accurate and clear
grammatical styles and tenses, subject-verb agreement
1115209 หลักการอาน
2(1-2-3)
Reading Principles
ทักษะการอานที่สําคัญ ไดแก การวิเคราะหและเดาความหมายจากบริบท อุปสรรคปจจัย
การใชพจนานุกรม การใชคําอางอิง การจับใจความสําคัญ กลวิธีการอานแบบขามและแบบคราว
Essential reading skills : context clues, prefix and suffixes, dictionary
usage, references, main ideas; and methods of skimming and scanning
1115210 การเขียนอนุเฉท
3(2-2-5)
Paragraph Writing
การเขียนอนุเฉทประเภทตางๆ ดวยประโยคที่ชัดเจนและสัมพันธกับชื่อเรื่องโดยใชรูป
ประโยคที่หลากหลาย
Writing different types of paragraph with clear ,title-related information
using various types of sentences
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1115312 วรรณคดีวิจักษณ
3(2-2-5)
Literary Appreciation
แนวคิดหลักในคําประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรอง องคประกอบทางวรรณกรรม กลวิธี
การประพันธ การสรรคํา ความเปรียบ จินตภาพและสัญลักษณ การวิเคราะหวรรณกรรมเพื่อความ
ซาบซึ้งในสุนทรียรส
Themes in prose and poetry; literary components; literary techniques,
choice of words, figures of speech, imagery and symbolism; literary analysis for
appreciation of aesthetic values
1115313 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
English Conversation 2
วิชาตอเนื่องจากวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจําวันในระดับที่ซับซอนขึ้น การพูดสรุปความและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง การเสนอขอโตแยงอยางมีเหตุผล การอภิปรายในชั้นเรียน
Prerequisite course : English Conversation 1
Conversations on more complex daily-life topics; summarizing, expression
of opinions and logical arguments on listened topics; class conversations and
discussion on common topics
1115314 การอานเชิงวิเคราะห
3(2-2-5)
Analytical Reading
การวิเคราะหงานเขียนประเภทความเรียง และสารคดี ในแงการแยกแยะขอคิดเห็นและ
ขอเท็จจริงของผูเขียน จุดมุงหมาย มุมมอง น้ําเสียงลีลา และทัศนคติของผูเขียน ฝกยอความและ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อาน
Analysis of essays and documentaries in terms of authors’ purposes,
themes, implications, points of view, tones, styles and effects; summarizing and
expressing opinions
1115422 เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Techniques and Methods of English Language Learning Assessment
เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรูภาษา การประเมินผลงาน การประเมินผลตามสภาพ
จริง การสร างแบบทดสอบและองคป ระกอบที่ใช ในการประเมินผล การวางแผนการประเมินการ
เรียนรูทางภาษา เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรูที่เหมาะสมในการสอน การฝกเขียนแบบทดสอบ
คุณภาพแบบทดสอบ และการตีความคาคะแนนสอบ
Techniques and Methods of Assessment language learning ; portfolio
assessment, authentic assessment, components used in test construction and
evaluation. Planning of learning language, learning techniques and assessment
methods appropriate for teaching and random testing qualit

34
เลือก

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

1115104 วจีภาคและวากยสัมพันธ
3(2-2-5)
Morphology and Syntax
ระบบคําและประโยคภาษาอังกฤษ หนาที่ของคํา ความสัมพันธของคําที่ประกอบกันเปน
วลีหรือประโยค ความหมาย ตลอดจนความสัมพันธของโครงสรางประโยคกับความหมาย
English morphology and syntax, word functions, word relationships in
phrases or sentences and meanings, and relationships between sentence structures
and meanings
1115105 การอานเฉพาะกิจ
3(2-2-5)
Reading for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะการอาน และวิเคราะหเนื้อหาและโครงสรางในงานเขียนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาตาง ๆ
Development of reading skill and analysis of contents and structures in
English written works of various fields
1115208 วัฒนธรรมของชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Speakers and Their Cultures
ความเปนมาและลักษณะเฉพาะของชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ภูมิปญญา
ของยุคสมัย ความเชื่อ คานิยม ศิลปะและวัฒนธรรม ในบริบทของสังคมปจจุบัน
Backgrounds and characteristics of native speakers of English; intellectual
movements, beliefs, values, arts and cultures in contemporary social context
1115211 การพูดเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
Acedemic Speaking
หลักการ องคประกอบและรูปแบบการพูดเชิงวิชาการ ฝกพูดเชิงวิชาการในบริบทของ
การดําเนินการประชุม การสัมมนา การกลาวสุนทรพจน และการโตวาที
Theories, principles and academic speaking styles; practice in academic
speaking concerning meetings, seminars, speeches and debates
1115315 หลักการแปล
3(2-2-5)
Principles of Translation
หลักการแปลเบื้องตน ความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การทับศัพท
การเลื อกศัพ ท สํ านวนและโครงสร างประโยคที่เ หมาะสมกั บ ความหมาย การแปลประโยคหรื อ
ขอความสั้นๆ เนนการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
Basic principles of translation; differences between Thai and English;
transliteration; selection of appropriate words, expressions and sentence structures
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for intended meanings; translating sentences and short passages; emphasis on
English-Thai translation
1115316 การผลิตสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Media Production for English Teaching
วิธีการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชในการสอนภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและกิจกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู
Media production suitable in teaching English to meet the needs of
learners and learning activities
1115317 วรรณคดีสําหรับเด็ก
3(2-2-5)
Children’s Literature
วรรณกรรมสําหรับเด็กและการนํามาประยุกตใชในชั้นเรียนภาษา ประเมินคุณคาของ
วรรณกรรม การเลือกหนังสือสําหรับเด็ก การทําหนังสือสําหรับเด็กวัยตางๆ และการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
Children’s literature and its application in the language classroom.
Evaluate children’s literature. Criteria for selecting children’s books and production of
books for children of different ages Activities for promoting reading are also included
1115318 การเขียนเรียงความ 1
3(2-2-5)
Essay Writing 1
วิชาตอเนื่องจากวิชาการเขียนอนุเฉท
การเขีย นเคาโครง การเขี ย นบทนํ า เนื้ อเรื่ อง และบทสรุ ป ของความเรี ย งขนาดสั้ น
ประเภทบรรยายโวหาร และเชิงเปรียบเทียบ โดยใชเทคนิคการเชื่อมโยงอนุเฉทที่สละสลวย
Prerequisite course : Paragraph Writing
Writing outlines, introductions, bodies and summaries of narrative and
comparative essays with well-connected techniques
1115319 การเขียนเรียงความ 2
3(2-2-5)
Essay Writing 2
วิชาตอเนื่องจากวิชาการเขียนเรียงความ 1
การเขี ย นเรี ย งความประเภทพรรณาโวหาร และเชิ ง เหตุ ผ ล ให มี ค วามสมดุ ล ของ
องคประกอบในการเขียนทั้งความมีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ
Prerequisite Course : Essay Writing 1
Writing descriptive, and cause-effect essays with well-related writing
elements ; unity, cohesion and coherence
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1115320 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตในการสอน
3(2-2-5)
English for Teaching Application
ลักษณะสําคัญของภาษาอังกฤษ การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ สาขาของภาษาศาสตร
จิตภาษาศาสตร และภาษาเพื่อการประยุกตใชที่สัมพันธกับการสอนภาษา เนนการศึกษาฝกปฏิบัติ
ทางดานสัทวิทยา วจีวิภาค และวากยสัมพันธ เพื่อสามารถนําไปใชประยุกตใชจริง
Important features of English : Natural learning approach, linguistic
domains, socio-linguistics, psycholinguistics and applied linguistics related to English
instruction focused on applying phonological, parsing and syntactical into practices
1115321 การพูดในที่ชุมชน
2(1-2-3)
Public Speaking
การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกลาวรายงาน การโตวาที การเปนพิธีกรและผู
ดําเนินรายการ
Discussions and opinion expressions; oral reports; debates; how to serve
as a master of ceremony and a moderator
1115424 การฟงเพื่อความเขาใจ
2(1-2-3)
Listening Comprehension
กลยุทธในการฟง ฝกฟงบทสนทนา บทสัมภาษณ บทบรรยายและขาวจากสื่อตางๆ และ
สรุปใจความสําคัญ
Listening strategies; listening to conversations, interviews, descriptions and
news from various types of media; summarizing main ideas
1115425 เรื่องสั้นและนวนิยาย
3(2-2-5)
Short Stories and Novels
การวิเคราะห และวิจารณเรื่องสั้นและนวนิยาย ในแงแกนเรื่องตัวละคร โครงเรื่อง ลีลา
และเทคนิคการเขียน
Analysis and criticism of short stories and novels in terms of themes,
characters, plots, styles and literary techniques
1115426 การแปลไทย-อังกฤษ
3(2-2-5)
Thai - English Translation
การแปลประโยคที่มีโครงสรางที่เปนปญหา และขอความประเภทตางๆ เชน ขาว บท
บรรยาย เรื่องเลาจากไทยเปนอังกฤษ
Translation of sentences with problematic structures and various texts,
such as new, descriptions and narratives from Thai into English
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1115427 วาทกรรมวิเคราะห
3(2-2-5)
Discourse Analysis
การใชภาษาในบริบททางสังคมและจิตวิทยา วาทกรรมทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
โครงสราง ขอความและไวยากรณของตัวบททั้งในระดับประโยคและเหนือระดับประโยค กลไกการ
สรางสัมพันธภาพในตัวบท เชน รูปกริยา การซ้ําคํา หรือซ้ําความ การใชคําแทน การละคํา หรือละ
ความ การใชคําเชื่อมและวงศัพท
Language use in social and psychological contexts; spoken and written
discourse; information structure and grammar of texts, both at a sentence level and
above; cohesive devices: verb forms, repetition, substitution, ellipsis, conjunctions
and lexical cohesion
1115428 การวิจัยในชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Classroom Action Research
การทําการวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัยพื้นฐาน การเก็บรวบรวม การวิเคราะห
การตีความหมายของขอมูลและการเขียนรายงาน สํารวจปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนภาษา
Classroom action research in language classes, fundamental research
design, the collection, analysis, interpretation of data and reporting writing;
investigation of what actually happens inside the language classroom.
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
บังคับ

ไมนอยกวา
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1103103 หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
Principles and Theories of Educational Innovation and Technology
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และลักษณะของเทคโนโลยีการศึกษา แนวคิด
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เปรียบเทียบกรณีศึกษาและ
วิเคราะหการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษายุคปจจุบัน
Meaning, significance, components and features of educational
technology ; concept, principles and theories relating to educational innovation and
technology; case study comparision and analyzation of the use of technology and
innovation in contemporary education
1103104 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
ประเภท รู ปแบบ สว นประกอบ หลั กการ ระบบ ขั้น ตอนการทํางาน วิธี ใชและการ
บํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในงานเทคโนโลยีการศึกษาและหองปฏิบัติการภาษา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติการติดตั้ง การแกไขปญหา การเก็บ และการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ
เทคโนโลยีการศึกษา หองปฏิบัติการภาษา และอุปกรณสารสนเทศประเภทตาง ๆ

38
Categories, patterns, components, principles and systems of educational
technology and language laboratory equipment including their instructions and
maintenance; the fundamentals of electricity and electronics knowledge ;
installation, problem solving, storage and maintenance of educational technology
and language laboratory equipment and various types of information technology
equipment
1103205 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
Law and Ethics for Educational Technology Professionals
ระเบี ย บ กฎ กติ ก า ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษา
วิเคราะหปญหาคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดขึ้นในป จจุบัน หลักการเชิงคุณธรรมที่ควรยึดถือ ลิขสิทธิ์
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา การคุ ม ครองสิ ท ธิ์ แ ละ/หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ ง การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศใน ทางที่ไมสมควร และเปนภัยรายแรงตอผูอื่น องคกร สังคม และการปองกัน ทั้งนี้ใหมี
การฝกปฏิบัติการวิเคราะหและอภิปรายหลักคุณธรรมจากกรณีตัวอยางในโลกความเปนจริงที่ปรากฏ
มาแลวและ/ หรือที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
Rules, regulations and laws relating to educational technology; current
ethical and moral problems; principles of advising morals; copyright in intellectual
property, right protection and/or related acts; improper information technology
approach which may harm others, organizations, society and its preventions; analysis
and discussion on ethical principles from authentic cases
1103206 เทคโนโลยีการถายภาพ
3(2-2-5)
Technology of Photography
วิทยาศาสตรการถายภาพ พัฒนาการการถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประเภทของการ
ถายภาพ ทฤษฎี และหลั กการในการถายภาพ วั ส ดุ อุป กรณและเครื่องมือในการถายภาพนิ่ งและ
ภาพเคลื่อนไหว การจัดองคประกอบภาพ เทคนิคและศิลปะการถายภาพ และการสรางสรรคภาพ
ฝกปฏิบัติการถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดวยวิธีการรวมสมัยและสมัยใหม ตกแตง นําเสนอและ
เผยแพรภาพ
Science of photography, still and motion photography development,
categories of photography; theories and principles of photography; materials and
equipment of still and motion photography ; image arrangement, technique, art and
invention of photography ; still and motion photography production practice with
contemporary methods, including design, presentation and dissemination
1103207 ปฏิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Illustrations and Audio Laboratory Operation for Educational Media
หลักการ ลักษณะ รูปแบบ และคุณคาของภาพประเภทตางๆ
การเลือกสรรภาพ
เพื่อใชงานตามวัตถุประสงคของการผลิตสื่ออยางสอดคลองกับสาระการเรียนรู การผลิตและตกแตง
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ภาพดวยอุปกรณและเครื่องมือระบบดิจิทัล การจัดเก็บภาพและการนําภาพไปใชผลิตสื่อเทคโนโลยี
การศึกษาบทบาท และหลักการจัดหองปฏิบัติการทางเสียง หองบันทึกเสียง หองเสียงตามสาย การใช
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ลักษณะและรูปแบบของสื่อการเรียนรูดานเสียง หลักการและกระบวนการ
ผลิตสื่อเสียง ธรรมชาติของผูฟง ฝกปฏิบัติการใช หองปฏิบัติการตางๆ ผลิตสื่อเสียงเพื่อใชในการ
เรียนรู
Principles, features, patterns and values of each form of images; image
selection for media production aligning with learning contents; image production and
design with digital tools; image storage and deploitation in educational technology;
roles and principles of audio laboratory arrangement, recording room, wire
broadcasting and tools utilization; features and patterns of audio learning materials;
the principles and process of audio media production, audience nature; audio
laboratory operating practice, audio material learning production
1103208 การออกแบบและพัฒนาสื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Design and Development of Basic Media for Learning
ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ที่ ผู เ รี ย นต อ งการ ป จ จั ย พื้ น ฐานด า นจิ ต วิ ท ยา การศึ ก ษา สั ง คม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเรียนรู คุณสมบัติเฉพาะของสื่อพื้นฐาน รูปแบบ การเรียนรู
ความรูดานการออกแบบและกระบวนการผลิต การวิเคราะหสาระการเรีย นรู วัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือผลิต ฝกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และผลลัพธใน
การเรียนรู ทดลองใช ประเมิน และปรับปรุงใหเหมาะสม
Results of learning that learner wishes, basic factors in psychology,
education, society, economy and environment effecting learning; particular
qualifications of basic media; patterns, learning, knowledge of design and production
process ; analysis of learning contents, equipment and producting tool; practice on
media design and production relevant to objectives and learning results; trial,
assessment, and improvement of basic media
1103309 การผลิตรายการวีดทิ ัศนเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production of Video Programs for Education
คุณคาและบทบาทของรายการวีดิ ทัศน เพื่อการศึกษา การใช รายการวี ดิทัศน เพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู กระบวนการผลิต วัสดุอุปกรณและเครื่องมือการผลิตรายการวีดิทัศน การ
วางแผนและดําเนินการผลิตรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา ฝกปฏิบัติการผลิตรายการวีดิทัศนเพื่อ
การศึกษา พัฒนาและนําเสนอเพื่อเผยแพร
Values, roles and the use of video program for education and learning ;
production process, equipment and instruments of video program; video program
plan and operation for education; practice of educational video program production,
development and presentation for dissemination
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1103310 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนรู
3(2-2-5)
Design and Development of Computer Assisted Learning
คุณคาและบทบาทของสื่อคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดการศึกษาและการเรียนรู รูปแบบ
ตางๆ ของสื่อคอมพิวเตอร หลักการออกแบบและการผลิต โปรแกรมสําเร็จรูปและอุปกรณที่ใชการ
ผลิต จิตวิทยาการเรียนรูและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห ส าระการเรี ย นรู
การออกแบบ สรางสื่อการเรียนรู ทดลองใช ประเมิน และปรับปรุงใหเหมาะสม
Values and roles of computer media in education and learning; various
patterns of computer media; designs and process of software and production
instruments; learning psychology and related research; analysis of learning contents;
teaching material design, construction, trial, evaluation and improvement
1103312 การจัดการฝกอบรม
2(1-2-3)
Management of Training
รูปแบบการฝกอบรม การดําเนินการดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวก การวางแผน การสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการฝกอบรม การ
ออกแบบหลักสูตรการฝกอบรม การเขียนโครงการฝกอบรมและสัมมนา ฝกปฏิบัติการออกแบบและ
จัดการฝกอบรม
Patterns, personnel management, budget, building and facilities of
educational training ; planning, problem and need analysis for training; curriculum
design, writing of project and seminar paper for training; practice of designing and
managing training
1103417 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 3(2-2-5)
Technology Integration in Teaching English as a Foreign Language
การจัดสภาพแวดลอมใหมในการเรียนรูภาษาอังกฤษ การใชหองปฏิบัติการภาษายุคใหม
ทรัพยากรการเรียนรูภาษาอังกฤษบนเว็บ หลักการในการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และทรัพยากรระบบเปดทางการศึกษา
New learning environment in learning English, utilization of modern
language laboratory, instructional resources in English language on Web, principles of
technology integration in English teaching, computer-assisted language learning
(CALL), and Open Education Resources (OER)
เลือก

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

1103311 การบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Management and Quality Assurance in Education
สภาพปญหา การใช การบริหารจัดการ วัสดุและอุปกรณทางเทคโนโลยีการศึกษา
หนวยงานเทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการในการจัดดําเนินการบริหารและการบริการ หลักการและ
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กระบวนการประกัน คุ ณภาพ ปฏิ บั ติ การทํา กรณี ศึกษาด า นบริ ห ารจั ด การและ ประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาในระดับตางๆ
Problems, application, management of educational technology
instruments; educational technology institutions and their management and service
process ; principles and process of quality assurance; case study in educational
management and quality assurance of various educational levels
1103413 การสัมมนาการศึกษา
2(1-2-3)
Seminar in Education
การค น คว า วิ เ คราะห ป ญ หาทางการศึ ก ษาในระดั บ ท อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ ศึ ก ษา
ผลงานวิจัยทางดานการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการนําความรูเหลานั้นมาดัดแปลงและแกปญหาให
เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย การสรุปรวบรวมขอมูลตามประเด็นที่สนใจ รูปแบบการ
เผยแพรความรู ปฏิบัติการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศในประเด็นตางๆ และหาขอสรุปที่
เปนประโยชนตอวงการวิชาชีพ จัดทํารายงานและเผยแพร
Research and problem analysis of local and national education ; study of
educational research in order to adapt the knowledge for solving the problem
proactively in accordance to Thai society and economic conditions; information
gathering and summary of interesting topics; patterns of knowledge propagation and
seminar conduction for information technology exchange and conclusion for
professional benefits; report production and dissemination
1103414 การออกแบบระบบการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Instructional System Design
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานสังคมศาสตร การจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอน การออกแบบและจําลองระบบการเรียนการสอน ตลอดจน
การจัดสภาพแวดลอมทีเ่ อื้อตอการเรียนรู เพื่อการวางแผนและการออกแบบการสอนที่มีประสิทธิผล
Principles and fundamental theories of social science, management and
information technology; instructional composition analysis; instructional system
design and modeling; environmental setting for efficient instructional plan and design
1103415 การจัดแสดงและนิทรรศการเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Display and Exhibition in Education
บทบาท ความสําคัญ และแนวโนมของการจัดแสดงและนิทรรศการในงานดานการศึกษา
ประเภท หลักการ องคประกอบ และแนวคิดในการออกแบบการจัดแสดงและนิทรรศการ เทคนิค
การจัดและการประเมินผล ปฏิบัติการออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการทางการศึกษา
Roles, significance and tendencies of educational displays and
exhibitions ; category, principles, elements and concept in exhibition design;
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techniques of how to form and assess exhibition, educational exhibitiona design and
display
1103416 การผลิตภาพยนตรดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production of Digital Films in Education
บทบาทความสํ า คั ญ ของภาพยนตร เ พื่ อ การศึ ก ษา ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การผลิ ต
ภาพยนตร การผลิตภาพยนตรดวยระบบดิจิทัล วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการผลิต การศึกษาและ
วิเคราะหสาระในหลักสูตร ตลอดจนปจจัยดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการผลิต ปฏิบัติการ
วางแผนและดําเนินการผลิตภาพยนตรเพื่อการศึกษา นําเสนอและเผยแพร
Role and importance of digital films in education; general knowledge on
film production, digital film production; equipment and instruments of film
production; the study and analysis of learning contents and other kinds of factors for
film production; plan, production, presentation and publication of digital films in
education
1103418 การตกแตงภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computerized Photography Decoration
คุณคาของการตกแตงภาพ รูปแบบและแหลงที่มาของภาพ วิธีการนําภาพเขาสูระบบ
ดิจิทัลดวยเครื่องมือประกอบตาง ๆ โปรแกรมที่ใชในการตกแตงภาพ ระบบการทํางาน การ
ประยุกตใชทฤษฎีสี การจัดองคประกอบภาพในการสรางภาพใหม การแกไขและตกแตงภาพเพื่อการ
นําไปใชในงานดานการศึกษา ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางภาพ แกไขและตกแตง
ภาพ การนําภาพที่ตกแตงแลวไปใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู
Values and photography decoration; patterns and sources of photograph,
methods of photograph import into digital system through various equipment; image
decoration through software programs; color theory application; image arrangement
for new image production; image amendment and decoration portrait for educational
purposes; practices of using software program in photograph production,
modification and decoration; photograph application as a media in learning
management
1103420 การเตรียมภาพเพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Preparation of Illustrations for Producing Educational Technology
Media
คุณคา คุณลักษณะ รูปแบบ และหลักการของภาพประเภทตางๆ การเลือกสรรภาพเพื่อ
ใชงานตามวัตถุประสงคของการผลิตสื่ออยางสอดคลองกับสาระการเรียนรู การผลิตภาพดวยอุปกรณ
และเครื่องมือระบบดิจิทัล ระบบการจัดเก็บภาพและการนําไปใช ปฏิบัติการผลิตภาพ การถายภาพ
สําเนาภาพ ตกแตงภาพและจัดเก็บภาพ การนําภาพที่เตรียมไวไปใชผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
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Values, features, templates and principles of each kinds of photograph;
photograph selection in accordance to learning contents; photograph production
with digital tools and instruments including storage system; the practice of
photograph production, photography, duplication, decoration and storage;
photograph import for educational media
1103421 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Design of Educational Innovation
ความหมาย ความสําคัญของนวัตกรรมการศึกษา แนวคิดในการออกแบบนวัตกรรม
การศึกษา หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ กระบวนการในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรี ย นรู ปฏิ บั ติ การศึกษาสภาพป ญหาการเรี ย นการสอนในสถานศึกษา วิ เ คราะห และออกแบบ
นวัตกรรมที่เหมาะสม ทําการผลิตเพื่อนําไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข
Meanings, significance of educational innovation, concept in designing
educational innovation, principles and related theories; process of designing
innovation for learning development; study on the problem in teaching and learning
in educational institution, innovation analysis and design for trial and improvement
1103422 การใชแหลงวิทยาการเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Utilization of Academic Resources for Education
บทบาทและคุณคาของแหลงวิทยาการรูปแบบตางๆ ที่มีอยูอยางหลากหลายในชุมชน
และในสังคมเพื่อการใชประโยชนทางการศึกษาและการเรียนรู วิธีการศึกษา สํารวจเลือกสรร และ
จัดระบบฐานขอมูลแหลงวิทยาการเพื่อการศึกษา ปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลแหลงวิทยาการ เพื่อใช
แลกเปลี่ยนเรียนรู
Roles and values of various academic resources in society in education
and learning benefits; study process, selection, management of database system of
academic resources for education, database manipulation of academic resources for
learning exchange.
1103423 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษารวมสมัย
3(2-2-5)
Innovation and technology in Contemporary Education
ความหมาย บทบาท ความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน วิธี
ระบบ กระบวนการสื่อความหมาย สื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนําใหรูจักเทคโนโลยี
การศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษา
สื่อการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อหลักทางเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรูรูปแบบตางๆ
Meanings, roles, significance of educational technology to teaching and
learning; system and process of meaning interpretation, instructional media and
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selection; introduction to appropriate educational technology; instructional media
provision, utilization, production, evaluation and storage; practice of educational
media production suitable for various instruction types
1103424 การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Research in Educational Technology
รายงานการวิจัยและปญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบ และวิธีวิทยาการวิจัย
กระบวนการวิจัยและองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ การเขียนรายงานการวิจัยฝกปฏิบัติการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษา เขียนรายงานวิจัย และนําเสนอเพื่อเผยแพรในรูปแบบที่หลากหลาย
Research report and problems in educational technology; research design
and methodology including related knowledge; research report writing methods;
practice on educational technology research, research report writing, presentation for
dissemination in various ways.
1103425 โครงงานดานเทคโนโลยีการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Technology Project
การนํ า ความรู ที่ ไ ด ศึ ก ษา มาสร า งโครงงานด า นการเรี ย นการสอนทางเทคโนโลยี
การศึกษาโดยมุงเนนการจัดทํา เชน โครงงานการฝกอบรมเทคโนโลยีการศึกษา โครงงานการจัดทํา
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา โครงงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้งบนระบบเครือขายและระบบ
คอมพิวเตอร โดยโครงงานทั้งหมดจะตองดําเนินการจัดสอน จัดฝกอบรมจริงหรือจัดเก็บขอมูลจริง
Combination of studied knowledge to create educational technology
project emphasizing on project production such as project on training in educational
technology, project on issuing curriculum of educational technology, project on the
development of instructional media in both network and computer system; truly
taught, trained and conducted all projects
วิชาการสอนวิชาเอก

6

หนวยกิต

1103419 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
3(1-4-4)
English and Educational Technology Teaching Behavior
การเขียนแผนการสอน การกําหนดวัตถุประสงค บริบท การกําหนดจัดแบงเนื้อหา การ
ออกแบบกิจกรรม การประเมินผลการสอน การสํารวจและสังเกตการสอนคอมพิวเตอรทั้งในและนอก
สถาบั น สั ง เคราะห วิ จ ารณ และนํ า มาปรั บ ปรุ ง ประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อเตรี ย มการสอนภาษาอัง กฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษารวมทั้งการจําลองและการบันทึกการสอน
Lesson plan writing, objectives and context definition, content extent,
activity design, teaching evaluation; survey, observation, synthesis, criticism of
computer teaching in both inside and outside institution for English teaching
preparation and education technology course; modeling and teaching record
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1115423 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Teaching Principles
ศึกษาหลักการสอน วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบตางๆ และการบูรณาการการสอนทั้งสี่
ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน
The principles and methods of English Language teaching approaches,
teaching by integrating four language skills: listening, speaking, reading and writing
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

1. นางฟารา สุไลมาน
อาจารย

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศศ.ม. (การสอนภาษา
อังกฤษในฐานะภาษา
ตางประเทศ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
2. นางสาวนูรฮัสวานี บอตอ ศศ.ม.(การสอนภาษา
อาจารย
อังกฤษในฐานะภาษา
นานาชาติ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
3. นางสาวสาวิตรี มะดอมะ ศศ.ม.(การสอนภาษา
อาจารย
อังกฤษในฐานะภาษา
นานาชาติ)
บธ.บ.(การจัดการ
ธุรกิจระหวางประเทศ)
4. นางสาวเฟรดาว สุไลมาน M.Ed(Instructional
Technology)
อาจารย
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

5. นายสิทธิชัย แพงทิพย
ผูชวยศาสตราจารย

6. นายสกล สมจิตต
อาจารย

กศ.ม.(เทคโนโลยี
การศึกษา )
กศ.บ.(เทคโนโลยี
การศึกษา )
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

ป

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)

2557 2558 2559 2560 2561
2547 15 15 15 15 15

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2541
2553

15

15

15

15 15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2551
2557

15

15

15

15 15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ
International Islamic
University Malaysia
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2552
15

15

15

15 15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2532

15

15

15

15 15

15

15

15

15 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

2540

2550
2547

2530
2550
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3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

ภาระการสอน
(ชัว่ โมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
2557 2558 2559 2560 2561

1. นางสุกินา อาแล
ผูชวยศาสตราจารย

2. นางสาวคอลีเยาะ เจะโด
อาจารย
3. นายสมศักดิ์ ดานเดชา
ผูชวยศาสตราจารย
4. นางพรรณี แพงทิพย
ผูชวยศาสตราจารย
5. นายสันติ บุญภิรมย
รองศาสตราจารย

6. น.ส.ศุภลักษณ สินธนา
ผูชวยศาสตราจารย

7. นางอุไรรัตน ยามาเร็ง
ผูชวยศาสตราจารย
8. นายกอเดช อาสะกะละ
9. นางสมฤดี ปาละวัล

Ph.D. TESL
ศศ.ม. (วรรณคดี
ตะวันตก)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร
ประยุกต)
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร)
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)
ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
Ph.D. (Development
Education)
กศ.ม. (ศึกษาศาสตร เพื่อ
พัฒนาชุมชน)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
(บริหารการศึกษา)
กศ.ด. (การทดสอบและ
วัดผลการศึกษา)
กศ.ม. (การวัดผลและ
การประเมินผล )
วท.บ. (การวัดผลการศึกษา )
ศษ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน )
กศ.บ. (วิทยาศาสตรเคมี)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ค.บ. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว)
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
ค.บ. (ประถมศึกษา)

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี

National University of
15 15
Malaysia
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 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 15

15 15

15

15 15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15 15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

15

15 15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15 15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

15

15 15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี
วิทยาลัยครูยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยครูมหาสารคาม
Central Luzon state University
ประเทศฟลิปปนส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทร วิ โรฒ
สงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 15
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

47
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ประสบการณภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คือ
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งแบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน เปนการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง นักศึกษา
จะมีสวนรวมกับสถานศึกษา ในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหนาที่ครู และมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การออกแบบและทดลองสอนในชั้นเรียน
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบดวย การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัด
กระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับ
ผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนเกี่ยวกับงานในหนาที่ครู บูรณาการ
ความรูที่เรียนมาใชในการฝกประสบการณวิชาชี พ ฝกปฏิ บัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา เพื่อเรียนรู การปฏิบัติในหนาที่ครูตลอดกระบวนการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
4.2 ชวงเวลา
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ชั้นปที่ 4
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาในภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาแบงเปน 2 รายวิชา โดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา รายวิชาละ 1
ภาคการศึกษา ของชั้นปที่ 5
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นั ก ศึก ษาชั้ น ป ที่ 5 หลั กสู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิต 5 ป สาขาวิ ช าภาษาอัง กฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย โดยมุงเนนการทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนและผูสอน สําหรับนําไปประยุกต
ในการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาตอไป โดยกําหนดใหนักศึกษาทําวิจัย คน
ละ 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
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1) มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการทําวิจัยในการ
ปฏิบัติงานสอน และเพื่อการศึกษาตอ
2) มีทักษะและมีส มรรถนะในดานการทําวิ จั ย ในชั้ นเรี ย น เพื่อพัฒ นาการจั ด การ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสอน
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 5
5.4 จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) ป 5
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาไดเรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุมวิชาชีพครู และรายวิชาการ
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา โครงงานดานการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา และการ
เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในกลุมวิชาเอก เพื่อศึกษากระบวนการและฝกปฏิบัติการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศ และ/หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) มีทักษะการใชภาษามลายู
กลาง
2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) จิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ
4) มีทักษะการจัดการเรียนรู
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
5) มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับเรียน 2 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ
อบรมเพิ่มเติม
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บังคับเรียน 1 รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการ
อบรมเพิ่มเติม
กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ ปละ 1
ชิ้นงาน และใหมีโครงการชวยประชาชน
ในทองถิ่นที่ประสบภัยตามโอกาส และ
นําเสนอการดําเนินงานตามโครงการ
ฝกปฏิบัติงานและการมีสวนรวมในสังคม
พหุวัฒนธรรม
บูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียนรู
รายวิชาในหลักสูตร

กลยุทธการประเมินผล
1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผล
การเขารวมกิจกรรม
1. การสังเกต
2. การประเมินผล
การเขารวมกิจกรรม
นําเสนอกิจกรรมตอ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
1. การสังเกต
2. การสอบวัดผล

49
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.
2.
3.

4.
5.

ผลการเรียนรู
การปฏิบัติตนตามกรอบ ระเบียบ
ขอบังคับของสถาบันและสังคม
การแสดงออกถึงการมีวินัย
ในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย
สุจริต ขยัน อดทน และสูงาน
การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตสํานึกสาธารณะ
รักและภูมิใจในสถาบัน
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

กลยุทธการสอน
1. กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อบม
เพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียน ใหตรงเวลา
การแตงกายทีเ่ ปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และ
สังคมเคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต
2. วิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics)
ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ
3. การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action
learning)
4. การใชกรณีศึกษา (Case study)
5. มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตอาสาและจิตสํานึกสาธารณะ

กลยุทธการประเมิน
1. วัดและประเมินผล
การวิเคราะหแบบวิภาษ
วิธี(Dialectics)
2. วัดและประเมินจากกลุม
เพื่อน
3. วัดและประเมินจาก
ผลงานกรณีศึกษา
4. วัดและประเมินจากผล
การเขารวมกิจกรรม
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการมีจิตอาสา

2.1.2 ผลการเรียนรูดานความรู
ผลการเรียนรู
1. การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเขาถึง แหลงการเรียนรู
2. การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรูและ
การประยุกตความรู
3. มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเนือ้ หาของหมวด
วิชาศึกษทั่วไป

กลยุทธการสอน
จัด กิจ กรรมการเรี ย นการสอน โดยให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูแบบมี
สวนรวม สามารถเขาถึงแหล งเรียนรู
บู ร ณาการความรู และประยุ ก ต ใ ช
ความรูตามหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
ในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอน
ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับ
การอภิปราย การคนควา กรณีศึกษา
ตลอดจนนํ า เสนอประเด็ น ที่ ผู เ รี ย น
สนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม

กลยุทธการประเมิน
ประเมินดวยวิธีการที่หลาก
หลาย เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรูดังนี้
1. การทดสอบยอย
2. ทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควา
4. ประเมินการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
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2.1.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1. สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิด
เชิงเหตุผลโดยใชหลักฐานอางอิง
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิต
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อสรางประโยชนตอตนเอง
และสังคมได

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝก 1. การสอบวัดความสามารถใน
ทักษะการคิดและการแกไข
การคิดและแกไขปญหาโดย
ปญหา ทั้งระดับบุคคลและ
ใชกรณีศึกษา
กลุมในสถานการณทั่วไป โดย 2. การประเมินจากผลงานที่เกิดจาก
ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย
การใชกระบวนการแกไขปญหา
เชน การอภิปรายกลุม การทํา
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
กรณีศึกษา การโตวาที การ
การวิเคราะห วิจารณ เชน
จัดทําโครงการ และการใช
รายงานการวิเคราะหวจิ ารณ
เกมส เปนตน
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ
รายงานผล การอภิปรายกลุม การ
ประชุมปรึกษาปญหาและการ
สัมมนา

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. กลยุทธการสอนที่เนนมีปฏิสัมพันธ เพื่อนและทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียน
2. การประเมินผูเรียนในการ
กับผูสอนและผูเรียนกับสังคม
แสดงบทบาทของการเปน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ผูนําและผูตามในสถานการณ
การทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริม
การเรียนรูตามวัตถุประสงค
การแสดงบทบาทของการเปนผูนํา 3. ประเมินผลจากการจัด
และผูตาม
กิจกรรมและการเขารวม
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามี กิจกรรมของนักศึกษา
ความรับผิดชอบปฏิสัมพันธที่ดี
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
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2.1.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. การแสดงออกถึงความสามารถ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
ในการใชภาษาเพื่อ การสื่อสาร สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
2. การแสดงออกถึง
การสื่อสารระหวางบุคคลทั้งการ
ความสามารถในการติดตอ
พูด การฟง และการเขียนในกลุม
สื่อสารโดยใชเทคโนโลยีได
ผูเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน
อยางเหมาะสม
และบุคคลที่เกี่ยวของ
3. การแสดงออกถึงความสามารถ 2. การจัดประสบการณการเรียนรู
ในการวิเคราะห ตัวเลข แปลผล ที่สงเสริมใหผูเรียนได เลือกและ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
และนําเสนอขอมูลไดอยาง
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
เหมาะสมและใชเปนพื้นฐาน
และวิธีการ
การแกปญหาและการตัดสินใจ 3. การจัดประสบการณการเรียนรู
ในชีวิตประจําวัน
ที่สงเสริมผูเรียนไดใชความ
4. แสดงออกถึงการมีทักษะการใช สามารถในการเลือกสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบ และฝกทักษะการนํา เสนอ
คนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่
นําเสนอ

กลยุทธการประเมิน
1. ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใช
แบบสังเกตและแบบประเภท
ทักษะการพูด การเขียน
2. การทดสอบทักษะการฟง
จากแบบทดสอบที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรู
3. การทดสอบ การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชขอสอบ การทํา
รายงาน กรณีศึกษา
การวิเคราะหขอมูลการศึกษา
วิจัย และการศึกษาอิสระ

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู กลุมวิชาเอก
2.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
1. กําหนดใหผูสอนทุกคนมีวัฒนธรรม 1. มีการประเมินระหวางเรียน
วิชาชีพที่กําหนดโดยองคกร
องคกรตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ควบคูไปกับการประเมินใน
วิชาชีพ คือ คุรุสภาและปฏิบัติ
เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามี
ทุกรายวิชา โดยผูเรียนประเมิน
ตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับ ความรู ความเขาใจ และปฏิบัติได ตนเอง กลุมเพื่อน อาจารย
ของสถาบันและสังคม และมี
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และใชวิธีการประเมินที่
วินัยในการเรียนตรงตอเวลา
2. ผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
หลากหลาย ไดแก การสังเกต
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
การสัมภาษณ การสนทนากลุม
และสูงาน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามแนว
แบบประเมินตนเอง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาตนเองตามแนวพระราช การอยูรวมกันในสังคม
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรม
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง
พหุวัฒนธรรม ในการสอนทุก
เสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
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ผลการเรียนรู
3. ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และรวมสรางสังคมปรองดอง
เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข
4. การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
5. การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตสํานึกสาธารณะ
6. การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมตาม
กรอบวิชาชีพ

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
รายวิชา เนนเรื่องศรัทธาตอวิชาชีพ ผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
ตั้งใจถายทอดวิชาการ สงเสริม
3. ประเมินจากการตรงเวลา
การเรียนรู และทําตนเปนแบบ
การแตงกายของนักศึกษาใน
อยางที่ดี
การเขาชั้นเรียน การมีสวน
3. กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปน รวมในกิจกรรมการเรียน
การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบ
และการสงงานตามกําหนด
วินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ระยะเวลาทีก่ ําหนด
ตรงเวลา ตลอดจนแตงกายทีเ่ ปน 4. ประเมินจากการเขารวม
ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
นักศึกษา
ตอตนเอง สถาบัน และสังคม
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นและมีความซื่อสัตยสุจริต
4. การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี ใน
ประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ
ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 1. ใชการสอนหลายรูปแบบตาม
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
เนือ้ หาสาระ ไดแก การบรรยาย
การปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครู
การอภิปราย การทบทวน การฝก
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ปฏิบัติ การสัมมนา เนนหลักการ
การศึกษา
ทฤษฎี และปฏิบัติงานในสภาพ
2. การแสดงออกถึงความสามารถ แวดลอมจริง และเทคนิคการสอน
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม อื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
2. การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในและ
รวมถึงศาสตรทางภาษาอังกฤษ นอกหองเรียน เชน การศึกษาดู
และเทคโนโลยีการศึกษากับ
งานแหลงปฏิบัติที่ดีและเปนเลิศ
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยี
3. การแสดงออกถึงความสามารถ สารสนเทศ หรือจากสือ่ มวลชนใน
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม รูปแบบตางๆ การเรียนรูภูมิปญญา
มาตรฐานที่คุรุสภากําหนดกับ
จากคนในชุมชน การเรียนรูดวย
วิชาเฉพาะดาน
ตนเอง

กลยุทธการประเมิน
ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อใหครอบคลุมการประเมิน
ดานความรู ดังนี้
1. การทดสอบยอย
2. การสอบกลางภาคการศึกษา
ปลายภาคศึกษา
3. ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควา
4. ประเมินจากรายงาน ชิ้นงาน
และ/หรือ การนําเสนอใน
ชั้นเรียน
5. ประเมินจากรายวิชาฝก
ปฏิบัติการ และ/หรือ การทํา
วิจัยในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู
4. ใชความรูและทักษะในศาสตร
ทางภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
การศึกษาไปใชประยุกต
แกปญหาในการปฏิบัติงานได

กลยุทธการสอน
3. การเรียนรูจากสถานการณจริง
จากการฝกงานในสถานศึกษา
จากวิทยากรภายนอกสถาบัน
ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
4. การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย
เชน การศึกษาคนควาขอมูล
การทําโครงงาน การถาม ตอบ
ปญหาทางวิชาการในหองเรียน
5. เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
ตรงมาเปนวิทยากร
6. การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย
เชน การศึกษาคนควาขอมูล
การศึกษาอิสระ

กลยุทธการประเมิน

2.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
1. แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห สังเคราะห
ประเมินคา ในการนําความรู
ดานวิชาชีพครู ศาสตรทาง
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดริเริ่มสรางสรรค และ
พัฒนานวัตกรรมในการจัด
การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน
3. นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
ในศาสตรทางภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาไปใชใน
การจัดการเรียนรู แกปญหา
การพัฒนาผูเรียน และการวิจัย
ตอยอดองคความรู
4.มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงาน
อยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการ

กลยุทธการสอน
1. การเรียนรูผานกระบวนการคิด
เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห คิดประเมินคา
และคิดอยางมีวิจารณญาณ
โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะ
ตางๆ เชน การอภิปรายกลุม
การคิดวิเคราะห หรือแกปญหา
ในสถานการณจําลอง กิจกรรม
การแกปญหา กิจกรรม
การวิเคราะหจากการมองตางมุม
2. การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย
เชน การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรูตางๆ การใชสื่อ
เทคโนโลยี การทําโครงงาน
และการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
หลักสูตร
3. การเรียนรูจากประสบการณ
ตรง เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ
การฝกทักษะ การสังเกต

กลยุทธการประเมิน
1. นักศึกษาประเมินกระบวนการ
พัฒนาความสามารถทางปญญา
ของตนเองในแตละขั้นตอน เชน
การสังเกต การตั้งคําถาม
การสืบคน การคิดวิเคราะห
การสังเคราะห การสะทอน
และสื่อความคิด
2. อาจารยประเมินความสามารถ
ทางปญญาทั้งการคิดที่เปน
นามธรรมและการแสดงออก
ที่เปนรูปธรรม เชน จาก
กระบวนการทํางานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด
การสื่อความคิด ความเขาใจ
ความคิดสรางสรรคของผลงาน
3. ประเมินจากผลการวิเคราะห
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและ
ทางสังคม
4. ประเมินจากผลการทําวิจัยใน
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
สอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
พฤติกรรมผูเรียน การสังเกต
การศึกษา
การสอน การสัมภาษณหรือ
5.ความสามารถในการวิจัยตอยอด พูดคุยกับผูมีประสบการณการ
องคความรูดานครูภาษาอังกฤษ
สอนในชั้นเรียน
และเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ
4. การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
ตอบสนองความตองการของ
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง
ทองถิ่นและสังคม
วิชาการ วิชาชีพและ
ทางสังคม
5. การเขารวมกิจกรรมเสริมความ
เปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.4

กลยุทธการประเมิน
ชั้นเรียน การเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู
1. แสดงออกถึงการมี
ความสัมพันธที่ดี และมีความ
รับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน
และชุมชน
2. เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน
ผูปกครองและชุมชน มีสวน
รวมในการจัดการเรียนรู
3. เอาใจใสในการรับฟง มีความ
ไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น
4. พัฒนาความสัมพันธระหวาง
บุคคล มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนา
การเรียนรูในศาสตรทาง
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาอยางตอเนื่อง

กลยุทธการสอน
1. กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใชกระบวนการกลุม เพื่อการ
เรียนรูทักษะความสัมพันธ และ
ความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ เพือ่ สงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและ
ผูตาม
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่ ใน
สถานศึกษา เพื่อการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติจริง
4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา
ไดมีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ
ที่ดี ในสังคมพหุวัฒนธรรม

กลยุทธการประเมิน
1. ประเมินจากพฤติกรรม
ความสามารถในการทํางาน
รวมกับกลุมเพื่อน และ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
และสรางสรรค
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดง
ออกในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในสถานการณตางๆ
3. ประเมินจากผูเรียนในการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตาม ในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค
4. ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา
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2.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
1. แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การวิเคราะหขอมูล สรุปความ
คิดรวบยอด เกี่ยวกับศาสตร
ดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ขาวสารที่เปน
ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน
เพื่อเขาใจปญหา และพัฒนา
ผูเรียน
2. แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู และงานที่
รับผิดชอบ
3. ความสามารถในการสื่อสาร
มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูล
เพื่อการแสวงหาความรู และ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม
4. อาน เขียน และเขาใจ ขอความ
บทความ และขอมูลขาวสารทาง
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาได

กลยุทธการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนมี
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
การติดตอสื่อสารระดับบุคคล
กลุมคน การฟง และการเขียน
ในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน
และผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวขอ
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ วิเคราะหสถานการณทั้ง
สถานการณจริงและสถานการณ
จําลอง และนําเสนอการแกปญหา
ที่เหมาะสม
3. ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
4. จัดประสบการณการเรียนรู
สงเสริมใหผูเรียนไดใช ความรู
ความสามารถในการสืบคน
บทความทางภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจ

กลยุทธการประเมิน
1. ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอน โดย
การสังเกต แบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แบบทดสอบที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู
3. ประเมินจากรายงานและ
การนําเสนอในชั้นเรียน

2.2.6 ผลการเรียนรูดานทักษะดานการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1. แสดงออกซึ่งความสามารถใน 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. นักศึกษาจัดทําแผนการสอน
การบูรณาการความรูดาน
แบบบูรณาการที่เนนการปฏิบัติ
ศูนยการเรียน สื่อการสอนที่
วิชาชีพครูไปใชในการจัด
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน สอดรับกับหลักสูตรและ
การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน 2. การเรียนรูจากประสบการณตรง พัฒนาการตามวัยอยางเปน
ใหสามารถเรียนรูไดเต็ม
เชน การศึกษากรณีตัวอยางจาก องครวมและสามารถบูรณการ
ศักยภาพ
หองเรียน การสังเกตการณสอน ไปสูศาสตรอื่น ๆ ไดสอดรับ
2. แสดงออกซึ่งความสามารถใน แบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรม กับพัฒนาการตามวัย
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ผลการเรียนรู
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู การใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลายการวัดผล
ประเมินผล และทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน
3. มีความสามารถในการจัด
การเรียนรูภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาที่มี
รูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ
(Non-formal) และรูปแบบ
ไมเปนทางการ (Informal)
อยางสรางสรรค
4. มีความสามารถ ในการจัด
การเรียนรูภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา โดยใช
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน
5. บูรณาการความรูในศาสตร
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน

กลยุทธการสอน
ของผูเรียน การสัมภาษณหรือ
พูดคุยกับผูมีประสบการณสอน
การทําแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การทดลอง
สอน การทําวิจัยในชั้นเรียน
การประเมินผูเรียนและการจัด
สอน การทําวิจัยในชั้นเรียน
การประเมินผูเรียนและการจัด
แหลงประสบการณการเรียนรู
ใหกับนักเรียน
3. การเรียนรูจากตนแบบ เชน
ผูสอน เพื่อน ครูประจําชั้น
ครูผูชวย พี่เลี้ยง หรือครูตนแบบ
4. ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5. ปฏิบัติการสอนเต็มเวลาใน
สถานศึกษา
6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษา
ดูงานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ

กลยุทธการประเมิน
2. อาจารยสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรูและการพัฒนา
การสอน จากการสะทอน
ความคิดในหองเรียน และจาก
การสังเกตการณสอนระหวาง
ทดลองสอน ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เปรียบเทียบ
แผนการสอน สื่อการสอนที่ทํา
สงกับการปฏิบัติจริงใน
หองเรียน
3. อาจารยประมวลพฤติกรรม
การสอนและทักษะการสอน
จากบุคคลที่เกี่ยวของ เชน จาก
นักเรียน ครูประจําชั้น ครูพี่
เลี้ยง เพื่อน ผูบริหารโรงเรียน
4. ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติ
วิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
5. ประเมินจากผลการปฏิบัติ
การสอนเต็มเวลา
6. ประเมินจากผลการเขารวม
กิจกรรม

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง ( ตามที่ระบุไวใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน
อดทน และสูงาน
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(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
2) ดานความรู
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต
ความรู
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3) ดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผ ล
และคิดเชิงบูรณาการในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และ
ตอสังคม
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต อสื่อสาร โดยใชเ ทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม
(3) การแสดงออกถึ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห ตั ว เลข แปลผล และ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค น
ขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

รายวิชาศึกษาทั่วไป
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและ
พัฒนาการเรียนรู
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ
การอานภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน
และการเขียน
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2100112 วิทยาการแหงความสุข
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน
2150102 การจัดการทางสังคม
 ความรับผิดชอบหลัก

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 4

ขอ 5

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

รายวิชาศึกษาทั่วไป
2150103
4100101
4100102
4100103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
 ความรับผิดชอบหลัก

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 4

ขอ 5

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

ขอ 4
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะดาน
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุ
สภาและการปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการเรียนตรง
ตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน
(2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ดํารงตนในสั งคมพหุ วัฒนธรรมและรวมสรางสั งคมปรองดองเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติสุข
(4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
(6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ
2) ดานความรู
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ ใน
รายวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่
คุรุสภากําหนด ศาสตรทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษากับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่
คุรุสภากําหนดกับวิชาเฉพาะดาน
(4) ใชความรูและทักษะในศาสตรทางภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการศึกษาไปใช
ประยุกตแกปญหาในการปฏิบัติงานได
3) ดานทักษะทางปญญา
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ใน
การนําความรูดานวิชาชีพครู ศาสตรทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม
ดานการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
(3) นําความรู เกี่ย วกับ แนวคิด ทฤษฎีและหลั กการที่เ กี่ยวของในศาสตรทาง
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรู
(4) มีความเปนผูนําในการปฏิ บัติงานอยางมีวิสั ยทัศนในการพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
(5) ความสามารถในการวิจัยตอยอดองคความรู ดานครูภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
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4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) แสดงออกถึ ง การมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู เ รี ย น
ผูรวมงาน และชุมชน
(2) เปดโอกาสให ผูเรีย น ผูรว มงาน ผูปกครอง และชุมชน มีส วนรวมในการ
จัดการเรียนรู
(3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น
(4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
(5) มีความรับ ผิ ดชอบการพัฒนาการเรี ยนรูในศาสตร ทางภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาอยางตอเนื่อง
5)

ด านทัก ษะการวิเคราะหเ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ ทคโนโลยี

สารสนเทศ
(1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับศาสตรดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ขาวสารที่เปนตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน
เพื่อเขาใจปญหา และพัฒนาผูเรียน
(2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู และงานที่รับผิดชอบ
(3) ความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู และการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) อ า น เขี ย น และเข า ใจ ข อ ความ บทความ และข อ มู ล ข า วสารทาง
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาได
6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู
(1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรูดานวิชาชีพครูไปใชใน
การจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
(2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู การใชแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
(3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
(4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
โดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน
(5) บูรณาการความรูในศาสตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
6. ดานทักษะดานการ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข จัดการเรียนรู
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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 ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับ
ครู
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สําหรับครู
1101101 ความเปนครู
1106101 ประกันคุณภาพการศึกษา
1102102 ปรัชญาการศึกษา
1101103 คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการ
หองเรียน
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
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 ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1100104
1102101
1102203
1103101
1105101
1108201
1109101
1109202

การสอนเพศศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การนิเทศการสอน
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง
ขั้นความรูเบื้องตน
1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขัน้ ความรูเบื้องตน
1109404 ผูกํากับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุน
ใหญขั้นความรูเบื้องตน
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ความรับผิดชอบหลัก
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชาเฉพาะ

5. ดานทักษะ
6. ดานทักษะดานการ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข จัดการเรียนรู
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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 ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1115101
1115102
1115103
1115206
1115207
1115209
1115312
1115313
1115314

สัทศาสตรเชิงปฏิบตั ิ
ไวยากรณภาษาอังกฤษ1
สนทนาภาษาอังกฤษ1
ไวยากรณภาษาอังกฤษ2
หลักการเขียน
หลักการอาน
วรรณคดีวิจักษณ
สนทนาภาษาอังกฤษ2
การอานเชิงวิเคราะห





































































































































































































































































































































































































































































































































































































1115104 วจีภาคและวากยสัมพันธ
1115105 การอานเฉพาะกิจ





















































































































1115208 วัฒนธรรมของชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ



























































1115210
1115211
1115315
1115317









































































































































































































































1115422 เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ

การเขียนอนุเฉท
การพูดเชิงวิชาการ
หลักการแปล
วรรณคดีสําหรับเด็ก

 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาเฉพาะ

1115318
1115319
1115320
1115321
1115424
1115425
1115426
1115427
1115428
1103103
1103104
1103205
1103206
1103207
1103208
1103309

การเขียนเรียงความ 1
การเขียนเรียงความ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตในการสอน
การพูดในที่ชุมชน
การฟงเพื่อความเขาใจ
เรื่องสั้น และนวนิยาย
การแปลไทย-อังกฤษ
วาทกรรมวิเคราะห
การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
หลักการ ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
การใชและบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา
เทคโนโลยีการถายภาพ
ปฏิบัตกิ ารภาพและเสียงเพื่อผลิตสือ่ การศึกษา
การออกแบบและพัฒนาสื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
การผลิตรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5

   

 





 



  

   





 





    

   

 





 



  

   





 





    

   









 









   





  



 







  











 









 

 





  



 

 



   









 









   





  



 

 



   









 









   





  



 

 



   









 









   





  



    

  









 









   





   

      
      
      





   
   
   









   
   
   









        
        
        

  





         























2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา
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4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ































6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชาเฉพาะ

1103310 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการ
เรียนรู
1103417 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ
1103311 การบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา
1103312 การจัดการฝกอบรม
1103413 การสัมมนาการศึกษา
1103414 การออกแบบระบบการเรียนการสอน
1103415 การจัดแสดงและนิทรรศการเพื่อการศึกษา
1103416 การผลิตภาพยนตรดิจิทัลเพือ่ การศึกษา
1103418 การตกแตงภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
1103420 การเตรียมภาพเพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
1103421 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา
1103422 การใชแหลงวิทยาการเพื่อการศึกษา
1103423 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษารวมสมัย
1103424 การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
1103425 โครงงานดานเทคโนโลยีการศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5

    

 



 













 





 





 



 

   



 



 













 





 





 



 





































































































































































































































































































































2. ดานความรู
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3. ดานทักษะทาง
ปญญา















4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ





























6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู





























58
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชาเฉพาะ

1103419 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการศึกษา
1115316 การผลิตสื่อเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
1115423 หลักการสอนภาษาอังกฤษ

5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5















































































































































































 ความรับผิดชอบหลัก



2. ดานความรู

ความรับผิดชอบรอง

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วาดวยการจัด การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรี ยนรูของนั กศึกษาเป นส วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการ
จนบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย
คณะกรรมการ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน
การศึกษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หนวยงาน โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต การ
ประกอบอาชีพ
(2) การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น
ๆ ทุกป
(3) การประเมินตําแหนง และ/หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อ
มีโอกาสถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเขาศึกษาตอในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอม ความรู
จากสาขาวิชาที่เรียน และความรูดานอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
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(6) ความเห็ น จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ม าประเมิ น หลั ก สู ต รหรื อ มาเป น
อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
เรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรเปนไปตามขอบั งคับสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) การปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อแนะนํามหาวิทยาลัย ใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม หนาที่ของครูดานการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผล การทําวิจัย และการทําผลงานทางวิชาการ ใชเวลาประมาณ 3 วัน
(2) สนับสนุนสงเสริมและจัดเตรียมงบประมาณ เพื่อใหอาจารยใหมเขารวมประชุม อบรม
สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน ความรูใหมในสาขาวิชาคอมพิวเตอร หรือ
ศาสตรที่เกี่ยวของการศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาตอของอาจารยใหม
(3) สนับสนุนสงเสริมและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อพัฒนาดานการวิจัย และจัดสรรเงิน
อุดหนุนสําหรับการผลิตงานวิจัย รวมถึงเงินอุดหนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ
สอนและ การวิ จั ย อย า งต อ เนื่ อง โดยการสนั บ สนุ น ให ทํ า วิ จั ย ทางด า นภาษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาการสอนทางดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาหรือศาสตรที่เกี่ยวของ การสนับสนุน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือ ตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนใหทําผลงานทางวิชาการ
(2) การเพิ่มพูน ทักษะการจั ดการเรีย นการสอน การประเมินผล และพัฒนา
ความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรหรือศาสตรที่เกี่ยวของ ใหทันสมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) มีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม
(2) กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
(3) สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม พัฒนาการเรียนการสอนและ
ความเชี่ยวชาญในหลักสูตร
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาภาควิชา ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนด
นโยบายปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ
อาจารยผูสอนทุกปอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
1.
2.

3.
4.

เปาหมาย
การดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
มาตรฐานวิชาชีพ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
สรางทั้งความรูความสามารถ
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
ในวิชาชีพ
หลักสูตร ทุก ๆ 5 ป
ตรวจสอบและปรับปรุงหลัก 3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
สูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน
เรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ
มีการประเมินมาตรฐานหลัก
ภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
สูตรอยางสม่ําเสมอ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชา
ใหนักศึกษาไดศึกษาความรูที่
ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู
และ/หรือ ผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู

-

-

-

-

การประเมินผล
หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวย
งานวิชาชีพ มีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความ
รูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ และการ
พัฒนา อบรม
จํานวนบุคลากร ผูสนับสนุน
การเรียนรู และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู
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เปาหมาย

การดําเนินการ
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
และ/หรือ เปนผูมีประสบการณ
หลายป มีจํานวนคณาจารย
ประจําไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ผูนําในทางวิชาการ และ/หรือ
เปนผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ
หรือในดานที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมใหอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปดูงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวของ
ทั้งในและตางประเทศ
8. ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 4 ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา เพื่อเปนขอมูลใน
การประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

-

-

การประเมินผล
ผลการประเมินโดยนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของอาจารยผูสอน และการ
สนับสนุนการเรียนรูของผู
สนับสนุนการเรียนรู
ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายใน
คณะฯ ทุก ๆ 2 ป
ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ
4 ป
ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษา ทุก ๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะครุศาสตร ทั้งงบประมาณแผนดินและงบบํารุง
การศึกษา เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการและลักษณะเฉพาะ
หองเรียนขนาดจุ 40 คน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน
หองปฏิบัติการทางภาษา
หองประชุมสัมมนา
หองศึกษาอิสระสําหรับนักศึกษา

จํานวนที่มีอยูแลว
5 หอง
2 หอง
1 หอง
4 หอง
2 หอง
2 หอง

หมายเหตุ
อาคารมนุษยศาสตรฯ จํานวน 5 หอง
อาคารมนุษยศาสตรฯ จํานวน 2 หอง
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารมนุษยศาสตรฯ จํานวน 4 หอง
อาคารมนุษยศาสตรฯ
อาคารมนุษยศาสตรฯ จํานวน 2 หอง

2.2.2 อุปกรณการสอน
1)
อุปกรณการเรีย นการสอนของสาขาวิ ชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษา
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการและลักษณะเฉพาะ
คอมพิวเตอรโนตบุค
คอมพิวเตอรตั้งโตะ
เครื่องพิมพ
โปรเจคเตอร
เครื่องฉาย 3 มิติ
กลองถายรูป
เครื่องโทรทัศน
เครื่องสแกนเนอร
กลองถายภาพเคลื่อนไหว

จํานวนที่มีอยูแลว
3 เครื่อง
90 เครื่อง
3 เครื่อง
5 เครื่อง
3 เครื่อง
5 กลอง
5 เครื่อง
1 เครื่อง
5 ชุด

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

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

จํานวนที่มีอยูแลว
90 เครื่อง
4 เครื่อง
5 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
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2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะ
ให บ ริ ก ารการสื บ ค น สารสนเทศระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ผ า นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต จาก WEBSITE
http://www.yru.ac.th
2.2.3.1 เอกสารและตํารา
1) หนังสือ
1.1) ภาษาไทย จํานวน
181
1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
80
รวม
จํานวน
261
1.3) รายงานการวิจัย จํานวน
63
2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
2.1) ภาษาไทย
จํานวน
12
2.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
10
รวม
จํานวน
22
3) หนังสือพิมพรายวัน/รายสัปดาห
3.1) ภาษาไทย
จํานวน
7
3.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน
1
รวม
จํานวน
8
2.2.3.2 มัลติมีเดีย (Multimedia)
1) วีดีทัศน
2) ซีดี

จํานวน
จํานวน

200
140

เลม
เลม
เลม
ชื่อเรื่อง
เลม
เลม
เลม
ฉบับ/สัปดาห
ฉบับ/สัปดาห
ฉบับ/สัปดาห
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

2.2.4 ฐานขอมูลสําเร็จรูป
ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนความีจํานวน 17 ฐานขอมูล ประกอบดวย
2.2.4.1 ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library)
2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (eBook.com)
3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link)
2.2.4.2 ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้
ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2.4.3 ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 5 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูล Academic Search Elite
2) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ H.W.WilsonCompany
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&
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3) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ
http://www.sciencedirect.com
http://vnweb.hwwilsonweb.com/)
4) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และ
บทปริทัศน
(http:// journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php)
5) ฐานขอมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกสในสาขา
ตางๆ
2.2.4.4 ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 8 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis
2) 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 เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมี
สวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะห ตํารา หนังสือทางวิชาการที่ทันสมัย
จากองคกร มูลนิธิตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษา จาก
อาจารยผูสอน นักศึกษา
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตร
2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริหารได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติ
การสื่ อและช องทางการเรีย นรู
เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และ
เพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยาง
มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียนที่มีสื่อ อุปกรณ
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการเรียน การสอน การทํา
กิจกรรมในหองเรียน
2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อให
นั ก ศึ ก ษาสามารถฝ ก ปฏิ บั ติ ส ร า ง
ความพร อ มในการปฏิ บั ติ ง านใน
วิชาชีพ
3. จัดใหมีหองการเรียนรูดวย
ตนเองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่ม
เติมไดดวยตนเอง
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู

การประเมินผล
1. ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
อุปกรณ ที่จําเปนประจํา
หองเรียนและหองปฏิบัติการ
จากอาจารยและนักศึกษา
2. จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีใหบริการ และสถิติการ
ใชงานหนังสือ ตํารา สื่อดิจิทัล
3. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ฝกปฏิบัติ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
ดําเนินการคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในเทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร
หรือสาขา ที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย ผู รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร อาจารย ป ระจําหลักสู ตร และผูส อน จะต องประชุ ม
รวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปน
และขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตําแหนง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนง
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
มหาวิทยาลั ยแตงตั้ งอาจารย ที่ป รึกษาประจํากลุมเรีย นใหแกนักศึกษา สําหรับ การพบ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นอุทธรณหรือขอรองเรียนตอมหาวิทยาลัยไดโดยผานกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม
ความตองการครูและบุคลากรทางดานการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
ของสถานศึกษาในทองถิ่นมีสูงมาก จึงมีความจําเปนตองผลิตครูและบุคลากรทางดานการศึกษาในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในชวงปการศึกษา 2554 ถึง 2558 ตอไป ทางหลักสูตรจึงไดสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการ ประเมินหลักสูตรที่ใชอยูโดยอาจารยและ
นักศึกษาที่เกี่ยวของ และสํารวจภาวะการมีงานทําภายใน 1 ปหลังจากสําเร็จการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใช
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร และประมาณจํานวนบัณฑิตที่ตองการเพื่อนําไปใชในการวางแผนการรับ
นักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานสาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอน ใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(8) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ที่มตี อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตี อบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หลั กสูต รทุกหลั กสู ต รของสถาบัน อุด มศึกษา ทุกระดับ คุณวุ ฒิ ตองมีผ ลการดํ าเนิ น งานที่บ รรลุ
เปาหมายตัว บงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑระดั บดี จึงจะไดรับ การเผยแพรหลั กสู ตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5
จากตารางตัวบงชี้การดําเนินงานผานทุกขอ และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุ
ไวในแตละป

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ
การประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค
การศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการ
สอนของอาจารย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาป
สุดทาย และบัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
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2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ผูใชบัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป
(1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา
(มคอ.7)
(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อยาง
ตอเนื่อง

