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ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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รายละเอยีดของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 

 
ชือ่สถาบนัอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25501571102654 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in English 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
   ชื่อย่อ :  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (English) 
   ชื่อย่อ :  B.Ed. (English) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จำนวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได ้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (อิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่ง) 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏตามคำสั่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 22/2561 ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรงุหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที ่2 /2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

 ในคราวประชุม ครัง้ที ่2/2562 วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 

 ในคราวประชุมครั้งที ่3/2562 เมือ่วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเรจ็การศึกษา   
 8.1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสงักัด 
 8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
 8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 8.5 ผู้ประกอบการด้านการศึกษา 
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9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลกัสูตร 

ชือ่ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
 

สำเรจ็การศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นางสาวตรีนุช  เกิดทองคำ 
อาจารย์ 
1809900144113 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหดิล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2559 
2552 

2. นางสุกินา อาแล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3919900090191 

Ph.D.-TESL/TEFL 
 
กศ.ม. (วรรณคดีตะวันตก) 
 
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-
ประสานมิตร 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
 

2529 
 
 

2522 
3. นางสาวชณิตา เก้าเอ้ียน 
อาจารย์ 
3959900400662 

EdD (Doctor of 
Education) 
ศศ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ) 
 
ศศ.บ (อังกฤษธุรกิจ) 

University of Durham, United 
Kingdom ประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2561 
 

2547 
 

2535 
4. นางสาวคอลีเย๊าะ เจ๊ะโด     
อาจารย์ 
3940400098489 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ศศ.บ (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2546 

5. นางสาวสุนิสา โส๊ะอุ 
อาจารย์  
1900400008980 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์) 
 
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

Aligarh Muslim University 
ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2555 
2550 

 
10. สถานทีจ่ัดการเรยีนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ำเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศ
หนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่าง
ของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม (2) ทำให้อาเซียนเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน
เพ่ือลดช่องวา่ง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) 
ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน  การประกันภัยและ
ภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกัน
สภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบน
พ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่าง
ชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทำให้บุคคลที่ได้รับ
การศึกษาในยุคใหม่นี้ดำรงตนอยู่ในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
       ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสำคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ            
การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า              
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซ่ึงเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของทีดี่งามของไทย 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
        ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้     เป็นครูดี ครู
เก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม
และเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อม
ให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว
และเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจ
และศิลปวัฒนธรรม 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
        เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท้องถิ่น 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปญัญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิต
บัณฑิตดังกลา่วจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของมหาวิทยาลัย  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ทีบ่ริหารโดยคณะกรรมการหมวด

วิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชา
ทีร่ายวิชานั้นสังกัด 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ 

เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา 
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหา
หรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

1.2 ความสำคัญ  
 ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าว

ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้อง
พัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์
ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ 
การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติ
บ้านเมือง 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เพ่ือให้ผู้เขา้รบัการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ

ปฏิบัตงิานไดอ้ย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน 

การเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของการศึกษาของชาติ 

1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู 
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพคร ู
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1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่สำหรบัการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน
อนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครศุาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา กำหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบคุลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่าง

สม่ำเสมอ 
 
 
 

1. เอกสารปรบัปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสตูร 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอยา่ง 
   สม่ำเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที ่
    สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความกา้วหน้าทางวิชาการ
ซ่ึงประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอก 
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคตทิี่ 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ทำงาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบคุลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึน้ 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :  

                      ภาคเรียนที่ 1  เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม  
                      ภาคเรียนที่ 2  เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เข้ าศึ กษาต้ องสำเร็จการศึ กษาไม่ ต่ ำก ว่ ามั ธยมศึ กษาตอนปลายหรือ เที ยบ เท่ ามี ค่ า 
นิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็น 
ครูและผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบัง 
คับการคัดเลือกซ่ึงสถาบันอดุมศึกษาเป็นผู้กำหนด         
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอดุมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
 2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา 
 

2.4  กลยทุธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จดัระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมอีาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
  2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะกำหนด  นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ระดับปริญญาตรี (4) ปี       

ชั้นปีที่ 1 36 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 
ชั้นปีที่ 4 - - - 36 36 

รวมจำนวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 
จำนวนบัณฑิตทีค่าดว่าจะ

สำเร็จการศึกษา 
   36  
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2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 รายละเอียดรายรบั (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณทีต้่องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
15,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 5,400,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาท 
ต่อป ี

25,200 50,400 75,600 100,800 126,000 

รวมรายรับ 1,105,200 2,210,400 3,315,600 4,420,800 5,526,000 

           
 

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 134,640 269,280 403,920 538,560 673,200 
รายจ่ายระดับมหาวทิยาลัย ร้อย
ละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,076,800 1,346,080 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อย
ละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,076,800 1,346,080 

รวม 673,200 1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,365,360 
จำนวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 

ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน  
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสร ีโดยมีโครงสร้างหลักสตูร ดังนี้  

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
1.4 กลุม่วิชาอัตลักษณ์ของคณะ 

ไม่น้อยกว่า 
 ไม่น้อยกว่า 

9 
3 

หนว่ยกติ 
หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

     2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกติ 
     2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไมน่้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่นอ้ยกว่า 63 หน่วยกิต 

     2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

     2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
3.1.3 รายวิชา   

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนี้   
1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Thai for Communication  

5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Speaking and Listening Skills  

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English Usage and Communication  

5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2-2-5) 

 English for Professional Purposes  
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   1.2)  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 

5100140 สุนทรยีะ 3(2-2-5) 

 Aesthetic  

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 

 Health Promotion and Care  

 1.3)  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 

 Logical thinking  

5100143 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 

 
21st Century Skills for Living and 
Occupations 

 

5100144 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) 

 Potency Citizenship  

 1.4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ 3(2-2-5) 

 

The King Wisdom for Local 
Development 
 

 
 
 

  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกติ 
   2.1.1) วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
จติวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 

 Ethics and Spirituality for 
Teachers 
 

 

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher  

1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Language for Communication  
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1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development  

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

 Innovation and Information 
Technology for Educational 
Communication and Learning 

 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 

 Learning Management Science 1  

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 

Learning Measurement and 

Evaluation 
 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 

 Education Administration and 

Quality Assurance in Education 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     
 บังคับเรยีน จากรายวิชาต่อไปนี้                  12 หน่วยกิต 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 

 Learning Management Science 2  

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 

Research and Development in 

Innovation and Learning 
 

1102404 คุรนุิพนธ์   1(0-2-1) 

 Individual Development Plan  

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1   2(90) 

 Internship 1  

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 

 Internship 2  
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2.2. กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63     หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ  42     หน่วยกิต 

1100304 ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 

 Internship 3  

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 

 Internship 4  

2108101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking for Teachers 

of English 
 

2108102 หลักภาษาสำหรับครภูาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Structure for Teachers of 

English 
 

2108103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

 Linguistics and Digital Technology 
for English Language Teaching 

 

2108104 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Classroom Management  
2108105 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์สำหรบัคร ู

ภาษาอังกฤษ 
Critical Reading for Teachers of English 

3(2-2-5) 

2108206 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

 Phonetics and Phonology for 
Teachers of English 

 

2108208 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครภูาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Advanced Grammar for Teachers of 

English 
 

2108209 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Translation for Teachers of English  
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2108314 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21 

3(2-2-5) 

 English Language Learning Management 
for the 21st-century Learners 

 

2108316 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วย
วรรณกรรมสำหรับเด็ก 

3(2-2-5) 

 Learning Management for Thinking Skill 
Development through Children 
Literature 

 

2108317 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Seminar in English Language Teaching  

2108419 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 World Cultures for Teachers of English  

2108420 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 
 English for Language Proficiency Tests  
   

2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ            ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 

2108312 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

 Curriculum and English Learning 
Activities 

 

2108207 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Literary Works for English Language 

Teaching 
 

2108210 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

 Material Development and 
Learning Innovations in English 
Language Teaching 

 

2108211 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

 Academic Writing for Teachers of 
English 
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2108315 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Research in English Language Teaching  

2108418 
 

การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา
องค์กรวิชาชีพของครภูาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

 Integration of Academic Reading and 
Development of English Teachers 
Association 

 

2108421 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative writing 

   3(2-2-5) 

2108422 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3(2-2-5) 
 Psycholinguistics  

2108423 การฟังและพูดเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking for Specific 

Purposes 
 

2108424 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 English for Cultural Communication  

2108425 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

3(3-0-6) 

 Teaching English for Primary and 
Secondary Level 

 

   
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกติ 
 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

2108313 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
English Language Assessment 

3(2-2-5) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวชิา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1101101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู 
 3 (2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู  3 (2-2-5) 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร    3 (2-2-5) 
2108101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ    3 (2-2-5) 
2108102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3 (2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2 (90) 
 2108103 

 

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) 

2108104 การจดัการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
2108105 
 

การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์สำหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที ่1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3 (2-2-5) 
1104201      
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 2108206 
 

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) 

2108208 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 3 หน่วยกติ 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  3 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3 (2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3 (2-2-5) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 (90) 

 2108209 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 6 หนว่ยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที ่1  

หมวดวชิา รหสัวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้ 3 (2-2-5) 
 2108312 

 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3 (2-2-5) 

2108314 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรบั
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3 (2-2-5) 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 3 หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือกเสร ี   3 หน่วยกติ 

รวม 21 หนว่ยกติ 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที ่2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 (90) 
2108316 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ

คิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
3 (2-2-5) 

2108317 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 3 หนว่ยกติ 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
รวม 6 หน่วยกิต 

 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกติ  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1102404 คุรุนิพนธ์ 1 (0-2-1) 

2108419 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
2108420 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 3 (2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 6 หนว่ยกิต 

รวม 16 หน่วยกติ 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาส
ต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตาม
อักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภท
ต่างๆตามหลักการเขยีน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

 Use Thai language to communicate properly in different 
situations, analyze and summarize the main points of the story, 
use critical thinking in speaking in positive way on various 
occasions, and with proper language register, communicate with 
proper/appropriate tone of voice, read aloud according to 
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phonetics guidelines, read and write for comprehension on various 
types of writing, communicate with respect to proper social 
etiquette 

   
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
 English Speaking and Listening Skills   
 ฟังละพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังและพูดบท

สนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่ง
รอบตัว (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์
ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟัง
และพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง 
กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมี
การ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ 

Practice listening and speaking to explain and summarize 
important topics; listen and speak dialogues and short 
conversation for main ideas by using sentences and idioms 
regarding topics about personal and background information (i.e. 
personal and family data, shopping, local geography, 
employment), Practice real-like daily dialogues for communication 
in various situations using proper tone and intonation with 
appropriate social language, manner and etiquette. study English 
native speaking’s cultures through communication in four 
language skills- listening, speaking, reading and writing, and exert 
inquiry and information retrieval skills , The emphasis is on 
practicing  communication in several different situations 

 
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

 English Usage and Communication  
 สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา คำบรรยาย ที่คุ้นเคย และ

สนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การ
สื่อสารต่างๆ ได้แก่ การให้คำแนะนำ การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ 
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การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล 
นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ 
อ่านเพ่ือจับใจความสำคัญ และประเด็นเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน 
เขยีนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย  ประสบการณ์ และเหตุการณ์สำคัญ และ
แสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่
สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จำเป็นต่อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

Listen and speak about daily routines in familiar topics 
regarding general living,  education and some descriptive 
information, take note with standard written English, give 
expressions for various purposes such as giving suggestions and 
reasons, making complaints, talking about personal experience, 
and making argumentation, give presentation and make 
conclusion about familiar topics and situations. read for 
comprehension to transfer information about main idea and 
supporting details and other related information. Write a report 
and express their ideas and opinion about familiar topics, 
learners’ own experiences, and important. Write letters in 
common- used styles related to interesting topics to 
develop all four communication skills: listening, speaking, 
reading, and writing, necessary for daily communication 

 
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5) 
 English for Professional Purposes  
       สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและเรื่องส าคัญ

เกี่ยวกบัวชิาชพีครู อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคยีงระดบัเจา้ของภาษาได ้  
สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่
หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจบัประเด็นต่างๆ ได้ 
ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และ
มุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรยีบและข้อเสยีเปรยีบ เกี่ยวกบัสถานการณ์
นัน้ๆ  ฝึกปฏบิตัทิกัษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
       Practice natural communication in real-like setting at near- 
native speaker level in respect to teaching and education 
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professional, practice comprehensive communication that 
include related-important details in variety topics; study 
important cases and situations to show ideas, and perspectives 
upon its strength and drawback about that particular case and 
situation, practice English communication through English 
Camp 
 

 

 1.2)  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 3 (2-2-5) 

 Aesthetic  
       ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละ

ประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน  เล่ น เค รื่ อ งด น ต รี ป ระก อ บ จั งห ว ะ 
ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ รำวง
ในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทาง
สุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์  หลักการทางทัศนธาตุ  หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ  ออกแบบฉาก เวที สื่อ
การเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และ
วิพากษ์ผลงานศลิปะ 
  Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs 
and Thai standard classical dance songs, play musical 
instruments, design and organize recreation activities, dance in 
Thai standard classical dance, design and organize 
performances, analyze  principles of aesthetics in visual 
arts, principles of visual elements, principles of art composition, 
and principles of bulletin boards. Design settings and stages, 
learning materials and portfolios, create art works, and present 
and criticize the art works 
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5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  
           สืบค้น  วิ เคราะห์  สรุปการสร้างเสริมและดู แลสุ ขภาวะ 

ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการใน
การจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
สำคัญ  
          Search for information, analyze, summarize health 
promotion and care, the importance of sports and recreation, 
and public policy of health promotion, create and arrange 
the health promotion and physical, mind, society and 
wisdom care, Design sports and recreation for learning 
management, readiness of health promotion and care of 
main issue   

 

 
 1.3)  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3 (2-2-5) 
 Logical Thinking  
           วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการ

ดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 
การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 
การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูล
ข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
  Analyze, design and present how to calculate in 
ordinal steps of numbering calculation such as proportions, 
percentages, problems solving, reasoning, giving conditions in 
term of language, symbolic reasoning and pattern of 
explaining the phenomena in everyday life analyze problem 
for possible solutions, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain current world’ news and achieve data-
based decision making 
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5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 (2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and 

Occupations 
 

           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 8cs และทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมี
คุณภาพในศตวรรษท่ี 21  
          Explore, analyze 8Cs’s concepts and information 
media and technology skills by integrate and apply to 
develop the important skills for life-living and effective 
working in the 21st century era 
 

 

5100144 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3 (2-2-5) 
 Potency Citizenship  
         วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่

แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลัก
ขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ ตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของ
ตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้ อ่ืนอย่างมี เหตุผล มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 
           Analyze, design practice, create projects, and 
behave that express for human dignity, accept individual 
differences and aware of equality and equity, respect for 
freedom and peaceful in Thai society and international 
community in  accordance with the  principles of 
tolerance, create and comply with social rules and basic 
laws related to democratic way of life with the King as 
Head of State, have strong citizenship and respect 
people’s right, have a spirit mind and public awareness 
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1.4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ    ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

The King Wisdom for Local Development 
3(2-2-5) 

           ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด 
และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการ
แบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
           Apply the royal working guideline, sufficient 
economics philosophy, including the concept of 
sustainable development, study concepts of the royal-
initiated projects, as well as analyze the intelligent 
learning approach for pilot project of community 
development based on the king philosophy and holistic 
integration with associate network 

 

 
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

ความเป็นครู   
3(2-2-5) 

 Ethics and Spirituality for Teachers   
      ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน

ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การ
พัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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     Behave morally, intend to develop learners as a spiritual 
teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good 
citizen, be admired by students and society analyzing, 
synthesizing, integrating knowledge about teacher values, 
morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for 
teachers, condition of teacher professional development 
using experiences and case studies, practice using reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

1105101  จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher  
        วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการ

จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือ
การเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย 
เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน
คิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้ เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
       Analyze, solve problems, and apply psychological 
knowledge for learning management that could develop 
learners based on their ability and age as well as develop 
those with special needs, focuses on the concepts of 
psychological development theories, educational psychology, 
counseling psychology, executive function for learning, 
learning and development promotion by age of learners, 
learning management for learners with special needs, and the 
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guideline to give advice to parents for learner development, 
explore the case studies and the reflective practice to design 
learner assistance and development based on individual 
ability of each learner, develop their future learners with the 
soul of teacher with well-organized leaner development 
report system and feedback giving for parents and related 
people which leads to collaboration in learner development, 
use the reflective practice in self-development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date 

   
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

Language for Communication 
3(2-2-5) 

         ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยา
สำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้
และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การ
พูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิ เทศเพ่ือ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
       Use language for communication in learning 
management appropriately in accordance with context and 
learner’s differences, learners with special needs, by 
analyzing concepts, theory, speech communication for 
teachers, principle, and techniques of Thai Language Use as 
well as practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in listening, 
speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, 
seek for general information for broader, up-to-date self-
development and keeping up with the changes, practice the 
language and culture for peaceful living 
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1102101 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
 Curriculum Development   
         ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตาม

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  
นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนำ
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร 
ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Design and develop school curriculum, individual courses 
of the major which are related to school and community 
contexts, apply and evaluate the curriculum by applying 
principles, concepts, theories of curriculum development, 
basic philosophy of education, psychology, society, culture, 
and technology, basic education core curriculum, curriculum 
application, curriculum evaluation, problems and trends of 
curriculum development so as to be skillful at curriculum 
construction, curriculum use, and curriculum evaluation, use 
reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

   
1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้  
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning  

 

        ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
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สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้
การสะท้อนคดิไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Apply digital technologies for learning management 
design in accordance with individual major to develop 
learners’ intellectual and to be innovators based on contexts, 
learner individual differences, and learners with special needs 
by analyzing principals, concepts, and theories being relevant 
to innovation and information technology for educational 
communication and learning, laws, and ethics in utilizing 
digital technologies in order to be able to select and apply 
innovation and information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate 
intellectual properties, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 
 

1102202  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1  3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1   
           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มี ความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการ
ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจทัิลในการ
จัดการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษา
เรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการ
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เรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with individual 
major to develop learners to be intellectual and be an 
innovator related to context and individual differences among 
learners, learners with special needs, manage and create 
learning atmosphere for learners to enjoy learning, realize 
learners’ health by integrating knowledge, contents, 
curriculum, teaching skill and digital technology in learning 
management, learning theories, brain theory and learning, 
theories of psychology in learning, process of learning 
innovation creation, learning innovation to develop 21 
century skills, inclusive education, micro teaching practice, 
teaching practice at school, use reflection to create and 
manage learning to be able to construct learning, learning 
management skills and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 

   
1104201  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
     วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนว
ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
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เปลี่ยนแปลง 
      Measure and evaluate through authentic assessment and 
appropriate to the subject matter, context, individual 
difference of learners, and learners with special needs, reflect 
the evaluation result for learner development and quality 
development of learning management under the concepts 
and theories of measurement and evaluation, authentic 
assessment, measurement and evaluation instrument design, 
feedback giving for learning promotion in learners, guideline 
of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and 
evaluation, and use the reflective practice for self-
development to be a good teacher who is proficient, smart, 
and up to date 

   
1106201  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality 

Assurance in Education 
 

           บู รณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความ
เข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Integrate knowledge in educational administration, 
management information system for school quality under 
understanding of educational management, level and system 
of education, create innovation about quality assurance in 
education relevant to level and system of school, practice, 
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arrange activities about quality assurance in education and 
learning management using principles, concepts, strategies, 
and regulations of education quality assurance management 
and relevant law, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 
 

1102203  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2  3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2   
       วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจ
ผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนา
ผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือให้มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with individual 
major to develop learners to be intellectual and be an 
innovator, have learners be inspired in learning and create 
innovation accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners 
with special needs, manage and create learning atmosphere 
for learners to enjoy learning, realize learners’ health by 
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managing and integrating contents and language, integrated 
learning, learning management integrating resources and 
materials in community, digital technology, process of 
creating learning innovations, develop learners by giving 
advice, design and construct lesson plans with integrated of 
contents and language in accordance with individual major, 
practice micro teaching, practice teaching at school with 
difference contexts to be able to construct learning, learning 
management skills, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 

   
1104302  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and 

Learning 
 

           วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความ
แตกต่างหลากหลายของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการ
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพ่ือให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Research, solve problems to develop learners, and 
create innovation to develop learners’ learning in accordance 
with individual major, context of learner individual 
differences, and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in learner 
development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, 
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research instrumentation, apply digital technologies for 
creating innovation in research to solve problems and 
develop learners, relevant innovation in community in order 
to be able to implement research results in developing 
learning management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

   
1102404  คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan   
       จัดทำครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์

สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Create individual development plan (ID Plan) by 
gathering, analyzing and synthesizing capacity of teacher 
duties together with teachers characteristics through the 
lesson learned from teaching experience in educational 
institution and self-learning, attend the activities to fulfill 
capacity in after action review (AAR) individually as well as 
share and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

 
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 

1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                    2(90) 
  Internship 1 
       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้
บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  
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ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยี
ดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู 
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์
องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Conclude self-characteristics and those of teacher that 
reflect love and faith in teaching profession, identify self-
ethics and profession ethics, acknowledge duties of teacher 
and homeroom teacher in school, understand community 
context, coordinate with parents to collect the data used 
to provide learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics, provide well-organized report of 
learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability 
based learner development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development both inside 
and outside educational institutions through the process of 
observation and analysis of teacher performance, conclude 
the lesson learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share 
and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 
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1100203  ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2                                   2(90) 
 Internship 2  
        ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการ
วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
      Behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, working as a teacher 
assistant with a mentor by planning content design, media 
and technology, measurement and evaluation according to 
the learning strand in each course, integrated knowledge in 
educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in 
accordance with each level of education, manage quality 
learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help 
students to have desirable characteristics, analyze and 
present guidelines for self-development to be a 
professional teacher who is able to adjust to keep up with 
the change of both professional teaching and core major 
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sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 

  
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                                    2(90) 
 Internship 3  
       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัด
บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Practice teaching in educational institutions, behave as 
a good example with morality and conduct according to 
professional ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, organize 
learning activities that encourage students to create 
advanced thinking processes by applying digital technology 
or modern educational innovations, collaborate with 
parents to develop and strive to solve students' problems 
to have the desirable characteristics with the process of the 
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correct research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, 
projects related to promoting conservation of culture and 
local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review 
(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 

1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                                  6(290) 
 Internship 4  
       ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการ
บริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่ งเสริมให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
      Work in teacher duties, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethics, 
make learners are happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing 
modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, 
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create a network of cooperation with parents and 
communities to develop, promote professional progress 
and solve students' problems with desirable characteristics 
with the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate 
in projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review 
(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 
2.2. กลุ่มวิชาเอก       63 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ      42 หน่วยกิต 

2108101  การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Listening and Speaking for Teachers of English  
 ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้

การฟังและพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จำลองต่างๆในบริบท
การศึกษา 

Study and practice English listening and speaking for 
communication, conduct listening and speaking learning activities, 
reflect on various educational simulations 

 
2108102  หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Structure for Teachers of English 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองต่างๆในบริบทการศึกษา 
 Study about sentence structures and grammar, focus on 

organizing learning activities in educational simulations 
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2108103  ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Linguistics and Digital Technology for English Language 

Teaching 
 ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จำลองต่างๆในบริบท
การศึกษา 

 Study about theories in linguistics and applied linguistics, focus 
on organizing learning activities with digital technology in 
educational simulations 

  
2108104  การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Classroom Management 
 ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     Study various classroom management strategies which 

encourage and equip learners with effective models to create 
successful learning environment appropriate for English classroom 
activities 

               
2108105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Critical Reading for Teachers of English 
 ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพ่ือความเข้าใจและใช้กลวิธีการ

อ่านต่างๆ ในการเพ่ิมศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบท
อ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 

      Study and practice a wide range of reading texts for 
comprehension and use reading strategies for enhancing reading 
ability, analyze text types and reading texts, conduct reading 
activities 
 

2108206 สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Phonetics and Phonology for Teachers of English 
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 Study sound systems, phonetics and phonology, phonological 

rules, phonetic symbols and pronunciation, be able to conduct 
activities concerning English pronunciation 

  
2108208 ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Advanced Grammar for Teachers of English 
 ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค และ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ขั้นสูงผ่าน
สถานการณ์จำลองและกรณศึีกษา 

Study types of sentences, analyze sentence structures, clauses, 
and advanced grammar, focus on organizing learning activities in 
educational simulations and case studies 

  
2108209 การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Translation for Teachers of English 
 ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล 

จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การ
แปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

Study and explore the principles and translation procedures, 
practice translation and text adaption from English to Thai and 
Thai to English, apply translation into English learning management 

  
2108312 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Curriculum and English Learning Activities 
 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ออกแบบ
หลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตาม
เป้ าหมายของหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวางแผน และการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  

Analyze general principles, concepts, and essential issues 
behind the Basic Education Core Curriculum and English curriculum 
in different levels, develop and create various activities developing 
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learners to meet the core standards, practice lesson planning and 
English language learning management strategies 

  
2108314 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 English Language Learning Management for the 21st-century 

Learners 
 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ  

Study theories, principles, and approaches of English language 
learning management for the 21st-century learners, learn various 
techniques for active learning management and organizing English 
camps 

   
2108316 การจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับ

เด็ก 
3(2-2-5) 

 Learning Management for Thinking Skill Development through 
Children Literature 

 ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค์ประกอบ 
ประเภท ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษควบคู่กับทักษะการคิด 

Study and analyze children’s literature, identify and explain 
elements, types, and characteristics of children’s literature, use 
children’s literature in teaching English to develop thinking skills 

  
2108317 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Seminar in English Language Teaching 
 ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วม

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของ
ผู้เรียน 
     Study current trends and issues of English language learning 
management, exchange and reflect on Internship’s experiences, 
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and how to design English classroom activities to meet learners’ 
needs, potentials, and contexts 

   
2108419 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 World Cultures for Teachers of English 
 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของ

สังคมโลก มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการทำโครงงาน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครูผู้ สอน
ภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

Study, analyze, compare local cultures and the world 
society, collaborate with guardians and community to promote 
and publish local cultures through project implementation and 
participate in exchanging professional experiences and 
establishing English teacher professional networks based on the 
world change and the cultural differences 

  
2108420 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 

 English for Language Proficiency Tests 
 ศึกษาเทคนิคการทำแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL 

IELTS และ TOEIC  และฝึกทำแบบทดสอบเพ่ือให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

Study various techniques needed for English proficiency 
tests, such as TOEFL, IELTS and TOEIC, do a variety of relevant 
tests to prepare learners for level B2 in CEFR 

  
 2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ      21 หน่วยกติ 

2108207 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Literary Works for English Language Teaching 
 ศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง  

ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เกีย่วข้องกับการสอนอ่านวรรณกรรม  
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Study patterns and elements of prose and poetry, interpret, 
analyze and criticize literary works, conduct learning activities, 
relating to literature reading 

 
2108210 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Material Development and Learning Innovations in English 

Language Teaching 
 ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และประเมินสื่อและนวัตกรรม

เพ่ือการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
Study, select, design, develop, produce, utilize, and 

evaluate learning materials and innovations for a variety of 
English language learning. 

   
2108211 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Academic Writing for Teachers of English 
 ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และฝึกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การเขียน

รายงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
Study academic formats and characteristics, and practice 

academic writing, academic report writing, and English 
academic article writing 
 

2108313 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Language Assessment 
 ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

แนวโน้มในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์
เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

Study theories in language testing and assessment, new 
approaches to language testing and assessment, test design 
and their validation, advances in language testing technology, 
develop skills in designing, trialing and analyzing assessment 
instruments in English learning context 
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2108315 การวจิัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Research in English Language Teaching 
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล 

เรียบเรียง ดำเนินการวิจัย นำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่าง
เป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจยัทางการสอนภาษาอังกฤษ 

Study research methodology in English language teaching, 
search for information, organize, conduct research, prepare 
and publish research report systematically and accurately 
based on research in English language teaching 
 

2108418 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ                                                           3(2-2-5) 

 Integration of Academic Reading and Development of 
English Teachers Association 
      ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านเชิงวิชาการ อภิปรายประเด็นสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
     Study and practice academic reading skills, discuss about 
English teachers’ professional and English language teaching 
management, exchange and transfer knowledge within a 
professional community 

 
2108421 การเขียนเชิงสร้างสรรค์                                              3(2-2-5) 
 Creative writing 
 เขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น เรื่องสั้น โฆษณา บทความรีวิว 

และบทกวี  ฝึกเขียนงานสร้างสรรค์ดังกล่าว 
Practice of various types of creative writing such as short 

stories, advertisements, editorial review, and poems. 
 

2108422 ภาษาศาสตร์จิตวทิยา                                                3(2-2-5) 
Psycholinguistics 

 ภาษาศาสตร์จิตวิทยาร่วมสมัย สมรรถนะทางด้านภาษา ชีววิทยา
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา การสร้างภาษา ความเข้าใจภาษา  ภาษาศาสตร์
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จิตวิทยาในสังคมที่เป็นระบบสองภาษา การเรียนรู้ภาษาที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
และต่อเนื่อง กระบวนการรู้คิดในสมองคนที่พูดสองภาษา ภาษาศาสตร์
จิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจ งานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ มุมมอง
เกี่ยวกับกลไก ทางสังคมที่มีต่อภาษา การลดลงและเพ่ิมข้ึนของแรงจูงใจ 
       Contemporary psycholignistics, linguistic competence, 

biological foundation of language, producing language, 

understanding language, psycholinguistics of bilingualism, 

simultaneous and successive language acquisition, cognition 

and bilingual brain, psycholinguistics of motivation, hilights in 

motivation reserch, socio – dynamic perspectives in language, 

learning motivation, ebbs and flows of motivation 

2108423 การฟังและพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking for Specific Purposes 
 ตีความและแสดงความคิดเห็นจากสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ 

การปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา อภิปราย และการพูดในที่สาธารณะ 
Interpreting and expressing opinions from mass and social  

online media, negotiations, problem solving, discuss making, 
public speaking 
 

2108424 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม                        3(3-0-6) 
 English for Cultural Communication 
 ลักษณะ ประวิติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยสถาบันทาง

สังคมทั้งสาม วันหยุดและเทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหาร 
นาฏศิลป์ กีฬา การละเล่น กิจกรรมสร้างสรรค์ ศาสนา และวัฒนธรรม
มุสลิม 

Characteristics, history, and unique of Thai culture, three 
traditional institutions of country, holiday and festival, customs, 
traditions,   cuisine, theatric arts, sports, games, recreational 
activities, religions, and Islamic culture 
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2108425 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา       3(3-0-6) 
Teaching English for Primary and Secondary Level 

      ฝึกและสาธิตการสอนโดย เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา เช่น การสอนสะกดคำและอ่านออกเสียง การสอนแบบ
การตอบสนอง นิทานภาษาอังกฤษ เพลงภาษาอังกฤษ เกมภาษาอังกฤษ  
     ฝึกและสาธิตการสอน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เช่น การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร บทบาทสมมุติ 
เกมทาง ภาษา เทคนิคการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก การสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน การอภิปรายกลุ่ม และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
     Teaching practice and demonstration, teaching techniques 
for primary  students such as phonic instruction, TPR, stories, 
songs, and  language   games  
     Teaching practice and demonstration, teaching techniques 
for secondary students such as CLT, role play, language games, 
active learning, peer instruction, discussion group, collaborative 
problem-solving 
  Teaching practice and demonstration, teaching techniques for secondary students such as CLT, role play, language games, active learning, peer instruction, discussion group, collaborative problem-solving 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา ปี  

พ.ศ. 
ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. นางสาวตรีนุช  เกิดทองคำ 
อาจารย ์
1809900144113 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) 
ศศ.บ 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2559 
 

2552 

15 15 15 15 15 

2. นางสุกินา อาแล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3919900090191 

Ph.D.-TESL/TEFL 
 
กศ.ม.-วรรณคดี
ตะวันตก 
ศศ.บ.-ภาษาอังกฤษ 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2550 
 
2529 
 
2522 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวชณิตา เก้าเอีย้น 
อาจารย ์
3959900400662 

EdD- (Doctor of 
Education) 
 
ศศ.ม (การสอน
ภาษาองักฤษ) 
ศศ.บ (อังกฤษธุรกิจ) 

University of Durham, 
United Kingdom ประเทศ
อังกฤษ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 

2561 
 
 
2547 
 
2535 

12 12 12 12 12 

4. นางสาวคอลีเย๊าะ เจ๊ะโด     
อาจารย ์
3940400098489 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) 
ศศ.บ (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
 
2546 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวสุนิสา โส๊ะอ ุ
อาจารย์  
1900400008980 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์) 
 
ศศ.บ 
(ภาษาอังกฤษ) 

Aligarh Muslim University 
ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

2555 
 
2550 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. นางสาวตรีนุช  เกิดทองคำ 
อาจารย ์
1809900144113 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) 
ศศ.บ 
(ภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

15 15 15 15 15 

2. นางสุกินา อาแล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3919900090191 

Ph.D.-TESL/TEFL 
 
กศ.ม.-วรรณคดี
ตะวันตก 
ศศ.บ.-ภาษาอังกฤษ 

National University of 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ-ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

12 12 12 12 12 

3. นางสาวชณิตา เก้าเอีย้น 
อาจารย ์
3959900400662 

EdD- (Doctor of 
Education) 
 
ศศ.ม (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ (อังกฤษธุรกิจ) 

University of Durham, 
United Kingdom ประเทศ
อังกฤษ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

12 12 12 12 12 

4. นางสาวคอลีเย๊าะ เจ๊ะโด     
อาจารย ์
3940400098489 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) 
ศศ.บ (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

15 15 15 15 15 

5. นางสาวสุนิสา โส๊ะอ ุ
อาจารย์  
1900400008980 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์) 
 
ศศ.บ 
(ภาษาอังกฤษ) 

Aligarh Muslim University 
ประเทศอินเดีย 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

15 15 15 15 15 

6. นางสาวชีวลา  บาดกลาง  
อาจารย ์
3959900115666 

ศศ.ม (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) 
ศศ.บ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  

15 15 15 15 15 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย  

การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน  และมีการปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการ
นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อนวัตกรรม 
เท ค นิ ค  แ ล ะ ยุ ท ธ วิ ธี ก า ร เรี ย น รู้ ใน วิ ช า เฉ พ าะ ห รื อ วิ ช า เอ ก ได้ อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม กั บ ผู้ เรี ย น  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง วิ ช า ก า ร  ก า ร วิ จั ย ใน ชั้ น เรี ย น เ พ่ื อ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น  
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงานที่นักศึกษาครู
ต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้น
วิชาชีพครูที่ด ีคือ 
 4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
ในชั้นเรียน 
 2. สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
 3. สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง 
ปลอดภัย 
 4. ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
และการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใน
ชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพ
ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการพัฒนา
สังคม 
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 4.2 ช่วงเวลา 
  1. ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1    ปีการศึกษาที่  1  
  2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    ปีการศึกษาที่  2  
  3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    ปีการศึกษาท่ี  3  
  4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศกึษาที ่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ปีการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต 290 ชั่วโมง 

(สอนไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 18 
สัปดาห์ เป็น 144 ชม. และปฏิบัตงิานอ่ืนๆ อีก 
146 ชม.) 
* ใช้ฐานคิดตามที่คุรุสภากำหนดตามประกาศปี 
2557 

 
5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  คำอธิบายโดยย่อ  
 การทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 เรื่อง 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาชั้นปีที่ 5  ได้ฝึกทำวิจัยในชั้นเรียนขณะที่ทำการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือให้มี

ผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1) มีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนและเป็นพื้นฐานของการทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้น  

  2) มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทำวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 

 5.3  ช่วงเวลา  
 ชั้นปีที่ 4 
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5.4  จำนวนหน่วยกิต 
 ไม่น้อยกว่า 142   หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
 นักศึกษาได้เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาชีพครู  และรายวิชาการวิจัยในชั้น

เรียนภาษาอังกฤษ ในกลุ่มวิชาเอกเพ่ือศึกษากระบวนการและฝึกปฏิบัติการวิจัย 
5.6  กระบวนการประเมินผล   

ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศก์ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ 
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมถึง
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 
มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมี
ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรก
ไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการ
สอน จนสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะและมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย 
การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนำ
ความรู้ไปบูรณาการกบัการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  
 

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  
 

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมทำให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถ
ทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มี
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
น้ำใจ/เอื้ออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้            ใฝ่กา้วหน้า รับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและ
สามารถบริหารจัดการงานของตน เองได ้ แต ่งกายส ุภ าพ
เรียบร้อย  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น  

2.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   
 2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น

ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการ
เรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน 
การส่งงาน และการอยู่
ร่วมกันในหมู่คณะ
ตลอดจนการแต่งกาย
ตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสำคัญของ
ความซือ่สัตย์ใน
งานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษา
ทำงานเพ่ือสาธารณะเป็น
กลุ่ม จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน/องค์กรภายนอก 

 
 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้
ตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็น
ความรู้ความสามารถของตนเองโดย
ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอืน่ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
จติอาสา  หรือจิตสำนึกสาธารณะ  
เช่น การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การสอนในห้องเรียน  การเปิด-ปิด
สวิทซ์ไฟ  เครื่องปรับอากาศ   พัดลม 
ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึง
ความรักและความภูมใิจในความเป็นไทย 



55 

 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4) ปลูกฝังเรื่อง

ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

  

  
 2.1.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1)   ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดย
ให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ
เน้นการปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และนำมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 

5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดทำโครงการ  

1) ประเมินผลจากการทำ 
แบบฝึกหัด การสอบ การ
ทำรายงาน  และการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการ
อภิปรายในชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ต่าง ๆ  
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2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ 

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองและกำหนด เป้าหมาย
ในการพัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
การทำกรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
นำเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูดใน 
โอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดทำโครงการ  

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
ให้ศึกษา  ค้นคว้า การเขียน
รายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ
โดยใช้การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงาน 
ในเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ 

 

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและ

กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 

2)  มีความสามารถในการปรับตัว 
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
การ เป็ น พ ล เมื อ งที่ ดี  แ ล ะ
สามารถเป็นที่ พ่ึงของตนเอง
และสังคมได้ 

1)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้   

     เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นกลุ่ม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้   
     นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น

เรียน 
3)  ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
4)  ให้นักศึกษามีโอกาสทำโครงการทีมี่ 

ประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการ
ทำงานกลุ่ม การนำเสนองาน
ตามกลุ่มที่ ได้รบัมอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ในชั้นเรียน  

3)  สังเกตการทำงานร่วมกนั
ของนักศึกษาในห้องเรียนใน
การร่วมกลุ่ม 

4)  ประเมินจากการทำกิจกรรม
ของโครงการ 
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2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู ้เร ียน ได้ใช ้
การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ
บุคคลอื่น 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ ผู้ เรี ยนเลื อกและใช้ เทคโนโลยี
ส ารสน เทศแ ล ะ  ก ารสื่ อ ส า ร ได้
หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
ในสถานการณ์ที่ ต้องใช้การค้นคว้า 
วิเคราะห์ ข้อมูล  และนำเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

1)  ประเมินจากการนำเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม

การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์

ข้อมูลการทำรายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 

 
 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
และอุดมการณ์ความเป็น
ครู  และปฏิ บั ติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อดทนอดกลั้ น  มีความ
เสียสละ  รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน  ที่ ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  และสามารถ
พั ฒ น า ต น เอ ง อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบ บ อย่ างที่ ดี แ ก่ ศิ ษ ย์  
ค รอบ ครั ว  สั งคม แล ะ

1) ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อปลูกฝัง
แบบอย่างในการครองตนให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่ถูกต้อง 

2) ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  การ
ปฏิบัตตินของครูในสังคมพหุวัฒนธรรมโดย
ใช้ กรณีตัวอย่างที่เป็นประเด็นวิพากษ์ในสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่ออ่ืนๆ 

3) ผู้สอนทุกคนต้องใช้การวิเคราะห์ประเด็น
วิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคม
เชื่อมโยงกับบทบาทของครูที่ควรจะเป็นโดย
ใช้การอภิปรายและร่วมกันสรุป 

4) กำหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการ

1) ประเมินระหว่างเรียนในทุก
รายวิชา  ด้วยวธิีการประเมิน
ทีห่ลากหลาย  เช่น ผู้เรียน
ประเมินตนเอง กลุ่มเพ่ือน
ประเมินและประเมินโดย
ผู้สอน  โดยใช้การสังเกต 
สัมภาษณ์ การสะท้อน
ผลงาน เป็นต้น 

2) ประเมนิจากการจัดกิจกรรม 
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรยิธรรม ในลักษณะของ
การเขียนทบทวนงาน (after 
action review) 

3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน  การร่วมกิจกรรม  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ป ร ะ เท ศ ช า ติ  แ ล ะ
เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะ
เป็ นประชาธิป ไตย  คื อ 
การเคารพสิทธิ  และให้
เกี ย รติ ค น อ่ื น  มี ค ว าม
สามัคคีและทำงานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ได้  ใช้ เหตุ ผลและ
ปัญญาในการดำเนินชีวิต
และการตัดสินใจ  

4 ) มี ค วาม กล้ าห าญ แล ะ
แสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรม
ด้ ว ย ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมกับสังคม การ
ทำงานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผล
แ ล ะ ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ท า ง
ค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน
และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการ
ธำรงความโปร่งใสของ
สังคมและประเทศชาติ  
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน  

ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยการ
เน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา  ตลอดจน
การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบันและสังคม  
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และมีความซือ่สัตย์สุจรติ  จากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอน
จัดขึ้นโดยเน้นการปฏิบัติการ 

5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่เน้นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  ทั้งระหว่างผู้เรียนและ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

6) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ยกย่องนักศึกษาที่ปฏิบัตตินเป็น
แบบอย่าง  รวมทั้งการยกย่องพฤติกรรมที่
พึงประสงคใ์นชั้นเรียน  

การแต่งกาย และการส่งงาน
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

4) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
และการนำเสนองานของ
นักศึกษา 

5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
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 2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี  เนื้ อหา
สาระด้านวิชาชีพของครู  
อ าทิ  ค่ า นิ ย ม ข อ งค รู  
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณ
ครู ปรัชญาความเป็นครู 
จิ ต วิ ท ย า ส ำ ห รั บ ค รู  
จิ ต วิ ท ย า พั ฒ น า ก า ร 
จิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร
สื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้  การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ 
การวิจัยและการพัฒนา
น วั ต ก รรม เพ่ื อ พั ฒ น า
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการ
สื่อสารสำหรับครู ทักษะ
การนิ เทศและการสอน
งาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการทำงาน
วิ จั ย แ ล ะ วั ด ป ร ะ เมิ น 
ทั ก ษ ะ ก า ร ร่ ว ม มื อ
สร้างสรรค์  และทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ 

1 )  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายรูปแบบที่ เน้ นทั้ ง 
ทฤษฎี และการปฏิ บั ติ งาน ใน
สภาพแวดล้อมจริงและเทคนิค
อ่ืนๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น 
การเรียนรู้แบบสืบสอบ  การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้
แบบโครงงาน  การเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  และต้อง
มีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 

2) ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพครู
ทั้งในอดีต ความเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ในสมัยปัจจุบันและแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 

4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนทั้ งแหล่ งเรียนรู้
ออนไลน์สำคัญๆทางการศึกษา
แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่ เ ป็ น
สถานศึกษาโดยบูรณาการ การ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาเป็น
ป ระจ ำทุ กปี  (work integrate 
learning) 

5) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร 

6) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การ
ทำโครงงาน 

ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้
ครอบคลุมการประเมินด้าน
ความรู้  ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา 
3) การประเมนิผลที่
หลากหลายตรงตามสภาพ
จริง  ดังต่อไปนี้ 
   - ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การ
ทำงานตามสภาพจริง 
   - ประเมินจากการสะท้อน
ผลงาน 
   - ประเมินผลจากกลุ่ม
เพ่ือน 
  - ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
  - ประเมินผลจากการ
นำเสนอชิ้นงาน หรือรายงาน
การค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ความเข้าใจในการบูรณา
การความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการ
ข้ า ม ศ า ส ต ร์  อ า ทิ         
การบูรณาการการสอน
(Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge : TPACK)  
การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการ
ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
คณิ ตศาสตร์  (Science 
Technology 
Engineering and 
Mathematics 
Education : STEM)  
ชุ ม ชนแห่ งการ เรี ยน รู้  
(Professional Learning 
Community :PLC) และ
มี ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ประยุกตใ์ช้  

2) มี ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ าน ท า ง
ภาษาศาสตร์ มีทักษะทาง
ภ า ษ า  วั ฒ น ธ ร ร ม 
วรรณคดี การแปลภาษา
ต่ า งป ระ เท ศ ส าม ารถ
ออก แบ บ แ ล ะจั ด ก าร
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
โ ค ร ง ส ร้ า ง
ภาษาต่างประเทศและ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เลือกใช้วิธี/รูปแบบการ
สอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่
เน้นทักษะสัมพันธ์  เพ่ือ
พัฒนาการรู้หนังสือและ
วิจารณ ญาณ ในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนได้ การผลิตและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การจัดสภาพแวดล้อมการ
เรี ย น รู้  ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ
แก้ปัญหาพัฒนาผู้ เรียน
และการประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส าม า ร ถ ท ำ วิ จั ย แ ล ะ
พั ฒ น าน วั ต ก รรม เพ่ื อ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศและ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ทางภาษาต่างประเทศ 

3)  มี ค ว าม รู้  เข้ า ใจ ชี วิ ต 
เข้าใจชุมชน เข้าใจโลก
และการอยู่ ร่ วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่ าง
ทางวัฒ ธรรม  สามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถนำแนวคิด
ปรั ชญ าของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ก า ร ด ำ เนิ น ชี วิ ต แ ล ะ
พัฒนาตน พัฒนางานและ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
พัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยและ
ภ าษาอั งกฤษ เพ่ื อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของศาสตร์
ประราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น แ ล ะ น ำ ม า
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตน เอ ง  พั ฒ น าผู้ เรี ย น 
พัฒ นางานและพัฒ นา
ชุมชน 

 
 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) คิ ด  ค้ น ห า  วิ เค ร า ะ ห์

ข้อเท็จจริง และประเมิน
ข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมือง
ตื่ น รู้  มี ส ำ นึ ก ส า ก ล 
สามารถเผชิญและก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลง ในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้าม
แพลทฟอร์ม (Platform) 
แ ล ะ โล ก อ น าค ต น ำ ไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบั ติ งาน  และวินิ จฉั ย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้

1) การเรียนรู้ผ่ านวิธีสอนที่
ส่งเสริมการคิดวิ เคราะห์   
คิดสังเคราะห์ คิดประเมิน
ค่ า   แ ล ะ คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ โดยจัดให้ มี
กิจกรรมในลักษณะ ต่าง ๆ 
เช่น  การอภิปรายกลุ่ม   

   การคิดวิเคราะห์  หรือ 
   แก้ปัญหาในสถานการณ ์
   จำลอง  กิจกรรมการ  
   แก้ปัญหากิจกรรมการ 
   วิเคราะห์จากการมองต่าง

มุ ม โดยใช้ สื่ อ เทคโน โลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม 

1) ประเมินจากผลงานการ 
    อภิปรายกลุ่ม  การคิด  
    วิเคราะห์  หรอืแก้ปัญหาใน 
    สถานการณ์จำลอง   
    กิจกรรมการแก้ปัญหา 
    กิจกรรมการวิเคราะห์ 
    จากการมอง ต่างมุม 
 2) ประเมินความสามารถทาง 
    ปัญญาทั้งการคิดที่เปน็  
    นามธรรมและการ 
    แสดงออกที่เป็นรูปธรรม  
    เช่น  จากกระบวนการ 
    ทำงานของนักศึกษา   
    กระบวนการคิด  การสื่อ   
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
อ ย่ า งส ร้ า งส ร ร ค์  โด ย
คำนึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์  
ภ า ค ป ฏิ บั ติ  ค่ า นิ ย ม 
แ น วคิ ด  น โย บ าย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัด
ฐ า น ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์     

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการทำวิจัยและสร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนา การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
น วั ต ก รรม  รวมทั้ งก าร
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชน
และสังคม 

2) การเรียนรู้ผ่านกระบวน  
   การวิจัย เช่น การศึกษา  
   ค้นคว้าขอ้มูลจากแหล่ง 
   เรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ 
   เทคโนโลยี  การทำโครงงาน  
   และการทำวิจัยในชั้นเรียน 
3) ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก

ประสบการณ ์
   ต รง   เช่ น   กิ จ ก รรม ฝึ ก

ปฏิบัติ      
   การฝึกทักษะ  การ สังเกต 
   พ ฤติ ก รรมผู้ เรี ยน   ก าร

สังเกต 
   การสอน  การสัมภาษณ์

หรือ 
   พูดคยุกบัผู้มีประสบการณ์ 
   การสอนในชั้นเรียน 
4) การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์  
   ความรู้ใหม่  
   (Research-based  
   learning) 
 

    ความคิด  ความเข้าใจ    
    ความคิดสร้างสรรค ์
    ของผลงาน 
3) วัดและประเมินจากผลการ  
    ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ใหม ่ การนำเสนอผลงาน  
    การวิจัย 

 

2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) เข้ า ใจและใส่ ใจอารมณ์

ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ผู้ อ่ื น  มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ ์และทางสังคม      

2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงาน
เป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 
   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีน 
   กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
   และผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ  
    สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม  

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ 
    การแสดงออกของนักศึกษา  
   ในการนำเสนอรายงานกลุ่ม

และจากการปฏิบัติกิจกรรม  
2) วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคน
ในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม     

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ต่ อตน เอง  ต่ อผู้ เรี ยน  ต่ อ
ผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เห ลื อ แ ล ะ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและ
ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์    

4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและ
ก ล้ า ห าญ ท า งจ ริ ย ธ ร รม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

    เพ่ือการเรียนรู้ทักษะ 
    ความสัมพันธ์และความ 
    รับผิดชอบตามบทบาท 
    หน้าที่ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนที่เน้นการลงปฏิบัติ 
    ในพ้ืนที่  ในสถานศึกษา   
    เพ่ือการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติ 
    จริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน 
   ร่วมในการรับผิดชอบและมี    
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ 
   วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบ 
   มีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
   (Participative learning   
   through action) 
5) กำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
   กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
   ตลอดหลักสูตร 

    ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกบั 
    ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
  - การจัดกจิกรรมการเรียน

การสอนที่ใช้กระบวนการ
กลุม่ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีเ่น้นการลง
ปฏิบัติในพ้ืนที่  ใน
สถานศึกษา   

  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
    ส่วนรว่มในการรับผิดชอบ 
    และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน

สังคม 
    พหุวัฒนธรรม โดยการเรียน 
    แบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบ 
   ร่วมมือ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน  
    กลุม่และการเป็นผู้นำในการ    
    อภิปรายซักถาม 
 

 

2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ป ริ ม าณ และเชิ งคุณ ภ าพ  
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้  หรือ
ประเด็นปัญหาทางการศึกษา
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง     

2) สื่ อสารกับผู้ เรียน  พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   ในรายวิชาต่างๆ  โดยให ้
   ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือการ  
   สื่อสาร  การติดต่อสื่อสาร 
   ทั้งระดับบุคคล และกลุ่มคน   
   โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และ 
   นำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
   สารสนเทศที่หลากหลาย 

1) ประเมินผลจากการนำเสนอ
งานของนักศึกษาโดยการ
สังเกตทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข การ
นำเสนอเชิงสถิติและ
ประเมินทักษะการพูด 

   การเขียน การใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 
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และสังคม และผู้ เกี่ยวข้อง
ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพโดยสามารถ
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา 
การเขียน หรือการนำเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ  โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม    
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่ างๆ  
ได้ อ ย่ า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 
การประชุม การจัดการและ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ 
รั บ แ ล ะ ส่ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่
ดี  ในการตรวจสอบความ
น่ า เชื่ อ ถื อของข้ อมู ล และ
สารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

   รูปแบบและวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
   การแลกเปลี่ยนข้อมูล  
   วิเคราะห์สถานการณ์  
   ทัง้สถานการณ์จริง  
   สถานการณ์จำลองและ  
   นำเสนอการแก้ปัญหาที่  
   เหมาะสมที่หลากหลาย 
   รูปแบบและวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศในหลาย 
   สถานการณ์ 

2) ใช้การทดสอบที่สอดคล้อง 
    กับวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน 
    การสืบค้นและการนำเสนอ 
    รายงานประเด็นสำคัญโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม

ค ว า ม เชื่ อ ใน ก า ร ส ร้ า ง
ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า  ก า ร
ออก แ บ บ  เนื้ อ ห าส าระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นหลักการนำความรู้
ด้านต่างๆที่จำเป็นในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
และปฏิบัติการจริงทั้งใน

1) ประเมินผลงานการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
และการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรและพัฒนาการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สื่ อ แ ล ะ เท ค โน โล ยี ก า ร
สื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียน
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้
อย่ างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้ เรียน
และพ้ืนที่     

2) สามารถในการนำความรู้ทาง
จิ ต วิ ท ย า ไป ใ ช้ ใ น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ เ รี ย น เป็ น
ร า ย บุ ค ค ล  อ อ ก แ บ บ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ 
การบ ริห ารจั ดการ  และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัด และ
ศั กยภาพของผู้ เรี ยนที่ มี
ค ว าม แ ต ก ต่ า ง ระห ว่ า ง 
บุคคล ทั้งผู้ เรียนปกติและ
ผู้ เรียนที่ มี ความต้องการ
จำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจำกัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ
แ ล ะ ก า ร ท ำ ง า น ใ น
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการ

ห้องเรียนและห้องทดลอง
ปฏิบัติการสอนสอน 

2) การเรยีนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การศึกษากรณี 
ตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ 
การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์ หรอื
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
การทำ แผนการสอน การ
ผลิตสื่อประกอบการสอน 
การทดลองสอน การทำวิจัย
ในชั้นเรียน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดแหล่ง
ประสบการณ์การ เรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

3) การเรียนรู้รูปแบบการสอน
สมัยใหม่ที่พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 และหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  จาก
ต้นแบบในสื่อประเภทต่างๆ 
พร้อมทัง้การวิพากษ์จุดเด่น 
จุดด้อยของวิธีการต่างๆ 

ตามวัยของนักเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการสอน  

และการสะท้อนความคิดใน
ห้องเรียน และสังเกต
พฤติกรรม การสอนระหว่าง
ทดลองสอน ในสถานศึกษา  
เปรียบเทียบแผนการสอน 
สื่อการเรียนที่ทำส่งกับการ
ปฏิบัติจริงในหอ้งเรียน 

3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 
และทักษะการสอนของ
นักศึกษา จากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  เช่น จากนักเรียน 
ครูประจำชั้น  ครูพ่ีเลี้ยง  
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 

4) ประเมินจากผลการฝึก
ปฏิบัติ 

    วิชาชีพครูทัง้ระหว่างเรียน    
    การสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม 
    กิจกรรมเสรมิทักษะความ

เป็นครูและของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
พัฒนาการคิด การทำงาน 
ก า รจั ด ก าร   ก า ร เผ ชิ ญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติ
ให้ ทำได้  คิด เป็ น  ทำเป็ น 
โดยบูรณาการการทำงานกับ
การเรียนรู้และคุณ ธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้ ม าใช้ เพ่ื อป้ องกัน 
แก้ ไขปัญหา และพัฒ นา 
ด้ วยความความซี่ อสั ตย์  
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบ
ต่ อผู้ เรี ยน โดยยึ ดผู้ เรี ย น
สำคัญทีสุ่ด     

4) สร้างบรรยากาศ  และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา  ผู้ ป กครอง  แล ะ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิด
แ ล ะ เกิ ด ก า ร ใฝ่ รู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการ
สอน ให้ นั ก เรียนมี ทั กษะ
ศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทั ก ษ ะก ารท ำ ง าน แ บ บ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ื อ ก ารสื่ อ ส า ร  ทั ก ษ ะ
เทคโนโลยี และการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง และ
สามารถนำทักษะเหล่านี้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พั ฒ น าผู้ เรี ย น  แล ะก าร
พัฒนาตนเอง 

 
 

3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  (ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 
4  ข้อ 2 )  โดยระบเุป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

3.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
  2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
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  3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและกำหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

3.1.4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กลา้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

 2)  มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเองและ

สังคมได ้ 
 
 
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

 1) มีทกัษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิต ิเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมลู 
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ   
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                   
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                   
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ                   
5100140 สนุทรียะ                   
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสขุภาวะ                   
5100142 การคิดเชงิเหตุผล                   
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                   
5100144 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง                   
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                   

 
 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบ
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไมใ่ช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

 3.2.2 ด้านความรู้ 
   1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน
(TPACK)  การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

  2) มีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
ต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 
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  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์ประราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยกุต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี  
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์      
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
   1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

และทางสังคม  
   2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้รว่มงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุม่และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ

ชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

   1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

   2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
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   3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี 
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
     1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยนใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  

      2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ  

     3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 

     4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารูค้ิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. 

ทักษะทางปญัญา 
 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์ระ

หว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5 
ทักษะการวิเครา
ะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโล

ยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 
 

ข้อ 
5 

ขอ้
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ○ ○ ○ ○  ●  ●  ○    ○ ○ ● ○ ●         
1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 ● ○ ● ● ●  ○   ○ ● ○ ○ ●   ○ ● ○  ○  ●  
1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ● ○ ● ● ●  ○   ○ ● ○ ● ● ○   ○ ●  ○ ○ ●  
1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ● ○ ○ ● ●  ○   ○ ● ○ ● ● ● ○  ● ● ○ ● ● ● ○ 
1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ● ○ ○ ● ●  ●   ○ ● ○ ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 
1101101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและ
จิตวิญญาณความเป็นคร ู

● ● ● ● ● ● ○  ●  ○ ○ ○ ● ○ ●  ○       

1102101 การพัฒนาหลักสูตร ○ ○ ○ ○ ● ● ○  ●   ○  ●     ○ ● ● ○  ○ 
1102202 วิทยาการจัดการเรียนรู ้1 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○      ●   ○ ● ● ● ● ● 

1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู ้2 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○      ●   ○ ● ● ● ● ● 
 

⚫ ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวชิาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. 

ทักษะทางปญัญา 
 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์ระ

หว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5 
ทักษะการวิเครา
ะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโล

ยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 
 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1102404 คุรุนิพนธ์ ○ ○ ○ ● ●     ● ● ●   ●  ● ●  ○ ○ ○ ○ ○ 
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสน 
เทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู ้

○ ○ ○ ○ ● ●  ○  ●      ○ ● ● ● ●   ○  

1104201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ ○ ○ ○ ○ ● ●    ○  ○     ● ● ○  ●    
1104302  
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

○ ○ ○ ○ ● ● ○  ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ●  ●      

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู   ○ ○ ○ ○ ● ● ●   ○ ○ ○  ○ ○      ● ● ●  
1106201 การบริหารการศึกษาและการ 
ประกันคณุภาพการศึกษา 

○ ○ ○ ○ ● ●   ○  ● ● ○ ● ○ ●   ●      

 

⚫ ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรยีนรู้  

1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4  

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

 

ข้อ 
5 

2108101  การฟงัและการพูดสำหรับครภูาษาอังกฤษ                         

2108102  หลักภาษาสำหรับครภูาษาอังกฤษ                         

2108103  ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ 

                        

2108104  การจัดการช้ันเรียนภาษาอังกฤษ                         

2108105  การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะหส์ำหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

                        

2108206  สัทศาสตร์และสั ทวิทยาสำหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

                        

2108207  วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ                         

2108208  ไวยากรณ์ขัน้สูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ                         

2108209  การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ                         

 

⚫ ความรับผดิชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรยีนรู้  

1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4  

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

 

ข้อ 
5 

2108210  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ 

                        

2108211  การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

                        

2108312  หลกัสูตรและการจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ 

                        

2108313  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ 

                        

2108314  การจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

                        

2108315  การวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

                        

2108316  การจัดการเรยีนรู้เพือ่พัฒนาทักษะการคิด
ด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก 

                        

2108317  สัมมนาการสอนภาษาองักฤษ                         
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรยีนรู้  

1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4  

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4  

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

 

ข้อ 
5 

2108418  การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกบัการ
พัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 

                        

2108419  วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ                         

2108420  ภาษาอังกฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐาน                         

2108421 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์                         

2108422 ภาษาศาสตรจ์ิตวิทยา                         

2108423 การฟังและพูดเพือ่วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ                         

2108424 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม                         

2108425 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

                        

⚫ ความรับผดิชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
  ระหว่างกระบวนการสอนและประเมินผลรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา เมื่อสิ้นสุด
ภาคเรียน ดังนี้ 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 
2.1.1.1 อาจารย์ประจำวิชาสุ่มสัมภาษณ์นักศกึษา เพ่ือตรวจสอบความรู ้วัตถุประสงค์ 
และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
2.1.1.2 อาจารย์ประจำวิชาเจาะจงสัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือตรวจสอบ
ความรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ กรณีนักศึกษามีผลการเรียนผิดปกติ
เป็นที่น่าสังเกต 
2.1.1.3 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ประจำวิชาในระบบการประเมิน
ออนไลน์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งการประเมิน   

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.1.2.1 ตั้งคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของข้อสอบ 
2.1.2.2 ตั้ งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
2.2.1  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

2.2.2  การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ  ทุกป ี

2.2.3  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อม  ความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน  และความรู้ด้านอ่ืนๆ  ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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3. เกณฑ์การสำเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศสัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 
 1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นทีป่รึกษาในด้านการจัดการเรียน          
การสอน 
 1.3 การกำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
  2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตา่งประเทศเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
  2.1.3 ส่งเสรมิหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร  
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
  2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก ่ด้าน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำผลงานเพ่ือกำหนด
ตำแหน่ทางวิชาการ 

          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เขา้ร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศกึษาหรือองค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และตา่งประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ประกาศใช้และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2561 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
2. บัณฑิต 

พันธกิจสำคัญของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาลและมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

2.1 คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 

2.1.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทำงานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติตอ่วิชาชีพครูทีเ่ข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน  

2.1.2  เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 

2.1.3  เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดขัน้สูง มีความรอบรู้ด้านการเงนิ สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความ
เพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้
และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

2.1.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการ
ทำงานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เตม็ตามศกัยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2.1.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนนำไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม  

2.1.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและ
จิตสำนึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น มีจิตอาสา และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี  กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา

ต่างประเทศ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ  ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการรู้
หนังสือและวิจารณญานในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแกป้ัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเปน็ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 
3. นักศึกษา 

 หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ความสำคัญกับการรับและการคัดเลือกนักศึกษาที่
มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูเข้าศึกษาในหลักสูตรด้วยการคัดกรองนักศึกษา
นักศึกษาที่สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนดด้วยกระบวนการ
ต่างๆ อธิบายพอสังเขป ดังนี้  

3.1 การรับนักศึกษา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 36 คน 

โดยคำนึงถึงตลาดงาน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา โดยมีการกำหนดคุณสมบัติรับผู้เข้าศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ.  2561 โดยระบุไว้ว่าผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี
ค่านิยมเจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู 
และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

 ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะเปิดรับสมัครนักศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี  ผ่านช่องทางการรับสมัครต่างๆ ดังนี้ 

1. รับผ่านระบบกลางของกลุ่มภาคมีหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ 
2. รับตรงดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย 
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3. รับตรงปกติในระบบโควตา(ความสามารถพิเศษ) 
4. ทุนเฉพาะกิจชายแดนใต ้

          สว่นขั้นตอนกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอนสังเขป  ดังนี้ 
1. ประกาศรบัสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ 
3. ประชุมออกข้อสอบ รูปแบบการรับสมัคร หรือเครื่องมือคัดเลือกนักศึกษา 
4. จัดพิมพ์ข้อสอบ 
5. จัดสอบข้อเขียน   
6. จัดสอบสัมภาษณ ์ โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  จำนวน 3 คน 
7. ประกาศผลสอบ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
           3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณากำหนดแผนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา โดยการให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและคำแนะนำด้านการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ือยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติจนสำเร็จการศึกษา  
           3.2.2 จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  เพ่ือชี้แจงการ
เทียบวิชาเสริมพ้ืนฐาน  กฎ ระเบียบในการศึกษา  สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและหลักสูตร
จัดให้  เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะ แนะนำการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้องจดักิจกรรมละลายพฤติกรรม
เพ่ือส่งเสรมิให้ทำงานเป็นทีมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกนัในด้านวิชาการ   
  3.2.3 จัดค่ายพัฒนาความเป็นครูเพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการเรียน 
 3.3 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

3.3.1 หลักสูตรมีแผนงานโครงการ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  ระบบและขั้นตอนการ
ดำเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามี เวลาให้การดูแลนั กศึกษา  โดยให้มีการบันทึก ประเมิน 
(แบบสอบถาม)  หลังจากเข้าพบ  ใช้ห้องพักอาจารย์เป็นห้องให้คำปรึกษา  และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอ่การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3.3 จัดประชุมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน การดำเนิน
ชีวิตนักศึกษา จุดแขง็จุดอ่อนของนักศึกษา 

3.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ
ความช่วยเหลือดา้นอืน่ๆ  เช่น  การหารายได้ระหว่างเรียน  การให้ทุนการศึกษา 

3.3.5 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา  เช่น  
มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ  มีความเสี่ยงทีจ่ะออกกลางคันหรือสำเร็จการศึกษาช้า  โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวางแผน มขีั้นตอนการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น 
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3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.4.1 หลักสูตรได้กำหนดคุณลักษณะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของหลักสูตร  โดยวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับเสริมแก่นักศึกษาให้เพียงพอ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

3.4.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์   

3.4.3 สนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ไปในสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจำเป็นและข้อเสนอ

ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สำหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร 
เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ความสำคัญกับ

การออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาเอก และมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้น
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรมีการศึกษาการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาครูจากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิต
ครู โดยเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอกที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด ที่เป็นสมรรถนะ
สำคัญในการสร้างประสิทธิผลของการทำงานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทำงานจริง  
นอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ทำ
ให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถทำงานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพ้ืนที่ การบริหาร
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ จึงต้องอิงการทำงานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกัน
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนให้มีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วม    
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5.2 การพิจารณากำหนดผู้สอน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบผู้สอนตามระบบและกลไกในการกำหนดผู้สอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กลไกในการกำหนดผู้สอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ประชุม วางแผน พิจารณาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพ่ือกำหนดผู้สอนในรายวิชา ที่เปิดการเรียนการสอน

แต่ละรายวิชาที่เปิดสอน และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนดังนี้  

 5.2.1 วุฒิทางการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

5.2.2 ความถนัด ความเชี่ยวชาญต่อศาสตร์วิชาในรายวิชาที่สอน 

5.2.3 ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอน 
5.3 การกำกับกระบวนการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกำกับกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละ

หลักสูตรโดยให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบประเมินออนไลน์ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกำกับการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยการ

ประชุม วางแผนทำความเข้าใจ กับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเป็นไปตามกรอบ

คุณวุฒิ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 4 

กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่มทักษะ

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และให้อาจารย์ผู้สอน ระบุในกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ มคอ.3 

และ มคอ.4  

5.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

5.4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

5.4.2 ด้านความรู้ 

5.4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

5.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

5.4.5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

5.4.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
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โดยผู้สอนแต่ละวิชาประเมินผู้เรียนตามกรอบดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการประเมินต่างๆ เช่น 

การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ การทำแบบประเมิน หรือการทวนสอบ ดังนี้ 

1. มีการกำหนดเกณฑก์ารประเมินใหน้ักศึกษามีส่วนร่วม 

2. มีการกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 

(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา) 

3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือ

ประเมินมีความหลากหลาย โดยตรวจข้อสอบ ผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้

คะแนนพฤติกรรม 

5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการวางแผนการ

ดำเนินงานตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของภาคการศึกษานั้นๆ โดยดำเนินการ

ดังนี้ 

5.5.1 วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา 

เช่น การวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สรา้งข้อสอบใหม ่

5.5.2 ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ไดม้าตรฐานเดียวกนั 

5.5.3 แจ้งให้นักศกึษารับรู้ชัดเจนเมื่อมีการตัดเกรด เช่น  กำหนดเกณฑ์การประเมิน การตัดเกรด

ชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและให้เอกสาร (มคอ.3) แก่นักศึกษาในสัปดาห์แรกท่ีเปิดภาคเรียน 

5.5.4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชาและระดับ

หลักสูตร เช่น การประเมินตนเองของนักศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียน 
ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดำเนินการให้อาจารย์ทุก

ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการและสำรวจทรัพยากรที่ตนเองต้องการให้สอดคล้องกับรายวิชา
ทีต่นเองรับผิดชอบโดยดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้
คำปรึกษา การกำกับดูแลการดำเนินงานและในการพิจารณาดำเนินการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
สิ่งสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กำหนดแนวทางในการรวบรวมตรวจสอบคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและประเมินผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาซึ่งมีหน่วยงาน
หลักในการให้บริการ คืองานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. ประกาศกำหนดการจัดหาทรัพยากร โดยทางมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบแล้วให้ทางคณะแจ้ง
ทางหลักสูตรเพ่ือดำเนินการสำรวจความต้องการจัดหาทรัพยากรโดยประธานหลักสูตรทำการสำรวจความ
ต้องการของทรัพยากรสารสนเทศโดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ สิ่งสนับสนุนด้านการศึกษาของรายวิชาที่ตนเองต้องการ 

3. หลักสูตรได้เสนอรายการหนังสือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยเรียงลำดับตาม
ความสำคญัของทรัพยากรก่อนและรวบรวมตรวจสอบ 

4. มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกตามความสำคัญและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อคัดเลือกเสร็จ
แจ้งผลการเลือกมายังคณะ และคณะแจ้งหลักสูตรให้ทราบ 

5. มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อ หลังจากนั้น ดำเนินการลงทะเบียนทรัพยากร แจ้งรายการทรัพยากร
ไปยังคณะและคณะแจ้งมายังหลักสูตร 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
1)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและ

มีความรู้ตรงตามตำแหน่งงาน 

2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานตามตำแหน่งงาน 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณบำรุงการศึกษาเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

6.3 ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 6.3.1 สถานที่ 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

หอ้งเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรยีนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 หอ้ง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 หอ้ง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สำนักงานอธิการบดี 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 หอ้ง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 หอ้ง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

 ห้องประชุมบวัแก้ว      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมเก้ายอด     ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมสรรเสรญิ   ขนาดจุ 400 คน 

1 หอ้ง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ลำดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว 

1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 3 เครื่อง 
2. เครือ่งพิมพ์ 3 เครื่อง 
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  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะครุศาสตร์ 

   
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์

เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและตำรา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จำนวน  6,813 ชื่อเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ   จำนวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 

 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1 ภาษาไทย            จำนวน 174 ชื่อเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 174 ชื่อเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จำนวน    230 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    230 ชื่อเรื่อง 

 
 
 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว 
1. เครือ่งคอมพิวเตอร์ 90  เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์ (Printer) 4  เครื่อง 
3. เครื่องฉายข้ามศีรษะ 5  เครื่อง 
4. เครือ่ง Visualizer 2  เครื่อง 
5. เครื่อง Copy  Printer 2  เครือ่ง 
6. เครื่องถา่ยเอกสาร 1  เครือ่ง 
7. เครื่องขยายเสียงประจำห้อง 1  เครื่อง 
8. เครื่องโทรสาร 1  เครื่อง 

http://aritc.yru.ac.th/
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          6.3.3.2  ฐานข้อมูลสำเร็จรปู 

                  ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานขอ้มูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานขอ้มูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่  Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง(Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา 
บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี 
เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ดำเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ ง 78 แห่ ง อาทิ เช่น  ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้ งนี้ ยั งรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เปน็ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
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 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานขอ้มูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไป
ด้วยขอ้มลูมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จำเป็น 

     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 

 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่ อ แล ะช่ อ งท า งก า ร เรี ย น รู้      
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก ารศึ ก ษ า ใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและเพ่ือ
การเรียนรู้ด้ วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

1. จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์  พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การทำกิจกรรมในห้องเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้ องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลสำรวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จำเป็นประจำห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จำนวนหนังสือตำรา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ตำรา สื่อดิจิทัล 

3. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน  
ตัวบง่ชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่ม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดำเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปีการศกึษา 

x x x x x 

5. จดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี 
      การศกึษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมนิการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรอื 
    คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารยป์ระจำทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      รอ้ยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 
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ตัวบง่ชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหมท่ีมี่ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

13. นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกป ี

X X X X x 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

X X X X x 

15 . นั กศึ กษาที่ ส ำ เร็จการศึ กษาต้ อ งผ่ าน เกณ ฑ์ การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาร้อยละ 50 ที่สำเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12)   ที่มีผลดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละ
ปี ดังนี้ 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนา             
การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ                 
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา             
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม ่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำ
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน                 
จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการ
ดำเนินการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ
สอนการตรงต่อเวลา การชี้แจงเปา้หมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการ
ใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
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2. การประเมนิหลักสตูรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้อง
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดย
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ 
และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมนิภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผูใ้ช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร  
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทกุ 4 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถทีจ่ะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อยในการปรับปรุง
ย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 4 ปี ทั้งนี้
เพ่ือใหห้ลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรครศุาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรปุการปรับปรุงได้  
ดังนี้    

 
หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in 
English 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program in 
English   

  
คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) 
ค.บ. (อังกฤษ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of  Education 
                     Program in English 
                     B.Ed. (English) 

 2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) 
ค.บ. (อังกฤษ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of  Education 
                     Program in English 
                     B.Ed. (English)     

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลติครูคุณภาพด้านสอนภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ยึดหลักการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและสามารถบูรณาการความรู้และทักษะทาง
ปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพมีความภูมิใจมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตครสูอนภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้คู่
คุณธรรม สามารถบรูณาการความรู้ ทักษะ เจตคต ิ
คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา
และพัฒนาครู ใหเ้ป็นคนดี  มสีติปญัญา ความสามารถ 
และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อยา่งมคีวามสุข รูเ้ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปญัหาหรือวิกฤตไิดด้้วย
สติปัญญา    

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษและ

ทักษะการสอนวิชา 
  ภาษาอังกฤษอีกทั้ งสามารถประกอบอาชีพอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเหตุผล  มี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง   และต่อสังคมและมี
มนุษยสัมพันธ์ทีด่ี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความภูมิใจในตนเอง  และมีเจตคติ
ที่ดตี่อวิชาชีพ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในการแสวงหา
ความรู้ตลอดจนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน 
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจของประเทศ 
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน 
การเรียนการสอนการสอนที่จะส่ งผลให้ครู มี
ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรู้พร้อมที่จะประกอบ
วิชาชีพครู  อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 
สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้
ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาใน
ระดบัสูงขึ้นในอนาคต 
5. มีศักยภาพที่ จะพัฒนางานในหน้าที่  และ
เส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ปรับปรุง 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ทวิภาค    

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ทวิภาค  

คงเดิม 
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6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกวา่  167 หน่วยกิต 
 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 142  หน่วยกิต 

ปรับตาม
โครงสร้าง
หลักสตูรที่
กำหนดใน
มคอ.1 พ.ศ. 
2562 

 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า      

        30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า       

         131  หน่วยกติ  แบ่งเป็น 
     1) วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 50  หน่วยกิต 
        วิชาชีพครูบงัคับไม่น้อยกว่า 34   หน่วยกิต 
        วิชาชีพครูเลือกไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
        วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูไมน่้อยกว่า 14   หน่วยกิต 
     2) วิชาเอกบังคบัไม่น้อยกว่า  81 หน่วยกิต 
        วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า  70 หน่วยกิต 
        วิชาการสอน     ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
        วิชาเนื้อหาเลือก ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      

        30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า       

103 หน่วยกิต  แบง่เป็น 
2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43  หน่วยกิต 

1) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
           2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 
 
     2.2 วิชาเอกไม่นอ้ยกว่า  63 หน่วยกิต 
           1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต 
           2) วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะ   ไม่น้อยกว่า 21 
หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต    

ปรับตาม
โครงสร้าง
หลักสตูรที่
กำหนดใน
มคอ.1 พ.ศ. 
2562 

 

8. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า  30  
หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมน่้อยกว่า 
          12  หน่วยกิต 

1.1 บังคบัเรียน      10  หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 
 และการเขียน                  2(1-2-3) 
2100104  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู้         2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร    2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู้         2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  

8. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  
หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมน่้อยกว่า 
          12  หน่วยกิต 
5100136  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
5100137  ทักษะการพูดและการฟัง 
             ภาษาอังกฤษ                           3(2-2-5) 
5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
5100139  ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพ             3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า   
                                                     6 หน่วยกิต 
5100140  สุนทรียะ                               3(2-2-5) 
5100141  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ    3(2-2-5) 

3. กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับราย 
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                                                2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                           2(1-2-3) 
หมายเหต ุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรยีนวิชา 2100101 ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)  

1.2 เลือกเรยีน   2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย                                      
                                  2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
 การอ่านภาษาอังกฤษ         2(1-2-3)                           
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
 และการเขียน                  2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน         2(1-2-3) 
2100116 ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 2                                          2(1-2-3)   

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า   
6 หน่วยกิต 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข       2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์               2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                   2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต              2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                   2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต          2(1-2-3) 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต 

2150101 สังคมภิวตัน์                    2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต      2(1-2-3)  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย       2(1-2-3) 

4. กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกติ 

5100142  การคิดเชิงเหตุผล                     3(2-2-5) 
5100143  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ            
                                                        3(2-2-5) 
5100144  พลเมืองที่เข้มแข็ง                     3(2-2-5) 
 

4. กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   ไมน่้อยกว่า 
                                                     3 หน่วยกิต 
5100145  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                        
                                                       3(2-2-5) 
 
 

                                 

วิชาออกและ
เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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4100101 คณติศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
                                                2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                   2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  
                                   2(1-2-3)  2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
                                                2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                     
    2(1-2-3) 
 
 
9. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
จำนวน 2 กลุ่มวชิา ดังนี้ 
1) กลุ่มวชิาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
1.1) วิชาการศึกษา   
       เรียนไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
(1)  วิชาบังคับ 34 หน่วยกิต 
1100201  ภาษาและวัฒนธรรม          3(2-2-5) 
1101101 ความเป็นครู                     3(2-2-5) 
1106101 ประกันคุณภาพการศึกษา     2(1-2-3) 
1101202 ปรัชญาการศึกษา              3(2-2-5) 
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
                                                3(2-2-5) 
1101302  การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
                                                 3(3-0-6) 
1102202 การพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
 ห้องเรียน                         3(2-2-5) 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
การศึกษา                    3(2-2-5) 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้      
                                                3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู             3(2-2-5) 

9. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
จำนวน 2 กลุ่มวชิา ดังนี้ 
1) กลุ่มวชิาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
1.1) วิชาชีพครู                              31 หน่วยกิต 
1101101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู                              3(2-2-5) 
1105101  จิตวิทยาสำหรับครู                   3(2-2-5) 
1100101  ภาษาเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5) 
1102101  การพัฒนาหลักสูตร                  3(2-2-5) 
1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู้                 3(2-2-5) 
1102202  วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1         3(2-2-5) 
1104201  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้   3(2-2-5) 
1106201  การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา                                  3(2-2-5) 
1102203  วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2         3(2-2-5) 
1104302  การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้    
                                                        3(2-2-5) 
1102404  คุรุนิพนธ์                               1(0-2-1) 
1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1        2(90) 
1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2        2(90) 
1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3        2(90) 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับราย 
วิชาออกและ
เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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2)  เลือกไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด       2(1-2-3) 
1100103 มนุษย์สัมพนัธ์สำหรับครู      2(1-2-3) 
1100104 การสอนเพศศึกษา             2(1-2-3)  
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 
                                                 2(1-2-3)      
1102203 การนิเทศการสอน              2(1-2-3)                   
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ              2(1-2-3)  
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    
              2(1-2-3)             
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู2(1-2-3) 
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้น ความรู้
เบื้องต้น                  2(1-2-3) 
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามญั ขั้นความรู้

เบื้องต้น           2(1-2-3) 
1109404ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ ่ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น            2(1-2-3) 
1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  4 หน่วยกิต 
1100403ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 1 

       1(90) 
1100404ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 2 

      1(90) 
1100506ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
1100507ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4        6(290) 
 

 

 

10. กลุ่มวิชาเอก 
ไม่น้อยกวา่  81 หน่วยกิต 
วิชาเนื้อหาไม่นอ้ยกว่า 69 หน่วยกติ ดังนี้ 

1) วิชาบังคับ                    54 หน่วยกิต  
2108101 ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
2108102  ไวยากรณ์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
                                                 3(3-0-6) 
2108103 เทคนิคการอ่าน                  3(3-0-6) 
2108104  การอ่านเชิงวิเคราะห์          3(3-0-6) 
2108105 ภาษาศาสตรส์ำหรับครสูอน  ภาษาอังกฤษ                     
3(3-0-6) 

10. กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกวา่  60 หน่วยกิต ดังนี้ 
10.1 วิชาเอกบังคับ                         42 หน่วยกิต 
2108101  การฟังและการพูดสำหรับครภูาษาอังกฤษ   
                                                        3(2-2-5) 
2108102  หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
2108103  ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ                                   3(2-2-5) 
2108104  การจัดการช้ันเรียนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
2108105  การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะหส์ำหรับครู
ภาษาอังกฤษ                                      3(2-2-5) 
2108206  สทัศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครู

ปรับใหม ่
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2108106 การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน   
      3(3-0-6) 
2108207  การฟังและการพูดในสถานการณต์่างๆ 
                                                 3(3-0-6) 
2108108 หลักการเขียน                   3(3-0-6) 
2108209 วจีภาคและวากยสัมพันธ์       3(3-0-6) 
2108210 หลักและวิธีการแปล            3(3-0-6) 
2108211  วรรณคดีตะวันตก              3(3-0-6) 
2108212  สัทศาสตร์และสรวิทยา        3(3-0-6) 
2108213  วัฒนธรรมตะวันตกศึกษา     3(3-0-6) 
2108314 การเขยีนเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 
2108315  การแปลเพื่อความกา้วหน้าในอาชีพ 
 3(3-0-6) 
2108316 การผลิตและปรับและสือ่สำหรับใช้สอน  
 ภาษา                              3(3-0-6) 
2108317 หลักการสอนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
2108424 การวัดและประเมินผลทางภาษา 
      3(3-0-6) 
2108425  การวิจัยในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ 
      3(3-0-6) 
วิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2108213 วัฒนธรรมตะวันตกศึกษา      3(3-0-6) 
2108318  วรรณกรรมสำหรับเด็ก        3(3-0-6) 
2108319 การฟังและการพูดเพื่อวัตถุประสงค์  
 เฉพาะ   3(3-0-6) 
2108320 ไวยากรณ์เพื่อการประยุกต์   3(3-0-6) 
2108321 การใช้สื่อผสมในการเรยีนสอน
 ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
2108322 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 
    3(3-0-6) 
2108323 ภาษาอังกฤษธุรกิจ              3(3-0-6) 
2108426 การอภิปรายและการโต้วาที    
 ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
2108427  การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(3-0-6) 
2108428  การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ   
      3(3-0-6) 

ภาษาอังกฤษ                                        3(2-2-5) 
2108208  ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรบัครูภาษาอังกฤษ   
                                                        3(2-2-5) 
2108209  การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
2108312  หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ    
                                                       3(2-2-5) 
2108314  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผูเ้รียน

ในศตวรรษที่ 21                                    3(2-2-5)   
2108316  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก                         3(2-2-5) 
2108317  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
2108419  วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ 
                                                       3(2-2-5) 
2108420  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน    
                                                       3(2-2-5)  
10.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ            21 หน่วยกิต 
2108207  วรรณกรรมเพือ่การสอนภาษาอังกฤษ   
                                                        3(2-2-5) 
2108210 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษ                                        3(2-2-5) 
2108211  การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครภูาษาอังกฤษ      
                                                        3(2-2-5) 
2108313  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ                                       3(2-2-5) 
2108315  การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                                
                                                       3(2-2-5) 
2108418  การบูรณาการการอ่านเชงิวิชาการกับการ
พัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
2108421 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์              3(2-2-5) 
2108422 ภาษาศาสตรจ์ิตวิทยา                 3(2-2-5) 
2108423 การฟังและพูดเพื่อวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ 

3(2-2-5) 
2108424 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 
2108425 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา                                   3(3-0-6) 
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วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ดังนี ้
2108429 การประยุกต์ทฤษฏีในการสอน
 ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
2108430 การสอนภาษาอังกฤษระดับ  
 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  3(3-0-6) 
2.2.3 เลือกจากรายวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี ้

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้ เลื อ ก เรี ย น วิ ช า ใด  ๆ  ใน ห ลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. คำอธิบายรายวิชา  
   11.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
              ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
นำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมเีหตผุล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจติสำนึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสาร 
Significance of Thai language as communication 
tools, practice of language in daily used in 
listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information 
communication,  conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and 
rational criticism, study of problem conditions 
and its solutions of language used in daily life, 

11. คำอธิบายรายวิชา  
   11.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1) กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร 
5100136  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
             Thai for Communication 
              ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก เรื่องที่
ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาส
ต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร 
อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตาม
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
              Use Thai language to communicate 
properly according to the situation. Analyze 
and summarize the main points of the story 
that being heard. Use critical thinking in things 
that being seen, speaking with positive 
communication on various occasions, and in 
various language levels. Using tones of voice to 
communicate. Read aloud according to 
orthography. Read for comprehension from 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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realizing ethics and awareness of Thai society 
 

various types of writing, writing various types of 
works according to the principles of writing, 
having manners for listening, speaking, reading 
and writing 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
   การเขียน                     2(1-2-3) 
             Speaking and Writing Skills  
             Development 
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพดูและการเขียน เพื่อให้
พูดและเขยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวจิารณเ์พื่อแก้ไขปรับปรุง 
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขยีนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ ์
 Rules and development of reading and 
writing in order to speak and write effectively, 
practice of speaking both  individual and groups 
and criticizing for improvement,  practice of plot 
writing,  essay and article writing with the 
emphasis on standard language used in a certain 
writing and practice in criticizing 
 

5100136  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ     
3 (2-2-5) 
              English Speaking and Listening 
Skills 
              พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ 
ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้
ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์
ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตร
ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยาก
เกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ ใช้ภาษาและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์
ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยา
ท่าทางที่ เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทาง
ภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะ
หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะ
การสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

                    Explain and summarize essential 
topics, listen to conversation and short 
passages for main ideas, use sentences and 
idioms regarding surroundings (such as basic 
information, family information, shopping, local 
geography, employment), practice 
communication English using dialogues 
appropriate to everyday situations, making use 
of communicative activities, Speaking and 
practice in different situation including using 
language ,intonation of words with proper 
manner, understand English as used in daily life 
and cultural backgrounds of English speaking 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกติ 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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countries, emphasis on speaking, listening, 
reading, and writing, practice communication 
skills, inquiry, search for information, and 
practice in communication through several 
different situations 
 
 
 
 
 

2100104    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้          2(1-2-3) 
                English for Communication                
 and Learning Development 
                 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งก ารฟั ง  พู ด  อ่ าน  เขี ย น   ใน ชีวิ ตป ระจ ำวัน ใน
สถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  
พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   Development of English communication 
skills; listening, speaking, reading and writing in 
daily life of various situations such as greeting, 
leave-taking, self- introduction  and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on the telephone 
and expressing opinion; development of skills in 
using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative 

development. 

5100138  การใช้ ภาษาอั งกฤษและการสื่ อสาร  
3(2-2-5) 
             English Usage and Communication 
เข้าใจข้อมูลที่ ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน 
การศึกษา การสนทนา คำบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง
โดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย 
และสนใจ ให้คำแนะนำ ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ 
สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นำเสนอ
ผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ 
อ่านเพื่อหาใจความสำคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็ว
และระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่
คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน 
และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ สนใจ เพื่ อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษท่ีจำเป็นต่อการสื่อสาร   
             Use listening skill to understand 
information related to daily life, education, and 
lecture. Listen and take note with standard 
English. Talk about personal interests or 
familiar topics, give suggestions and reasons, 
deal with service problems, talk about 
unexpected incident or accidents, describe 
experience, auguring with reasons, make a 
presentation connecting with familiar situations 
and summaries the information. Use reading 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
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comprehension techniques to find main idea 
and support details or related information. 
Write a report about familiar topics on 
experience, situations, thoughts, ideas, and 
expectations. Write letters with standard 
formats related to interesting topics in order to 
develop listening, speaking, reading, and writing 
which are needed for communication 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร2(1-2-3) 
             Melayu for Communication 
              ก า ร ใ ช้ ภ าษ าม ล ายู เพื่ อ ก า รสื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
              Use of  Melayu for communication in 
daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 
 

5100139  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ  3(2-2-5) 
             English for Professional Purposes 
              สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การ
สอนและเรื่องสำคัญ เกี่ยวกับวิชาชีพครู อย่างเป็น
ธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสาร
เนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนใน
หัวข้อท่ีหลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจบั
ประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ 
และอธิบายข้อคิดเห็น และมุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบ
และข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
          Practice natural communication in 
real-like setting at near- native speaker level in 
respect to teaching and education professional, 
practice comprehensive communication that 
include related-important details in variety 
topics; study  important cases and situations 
to show ideas, and perspectives upon its 
strength and drawback about that particular 
case and situation, practice English 
communication through English Camp 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หนว่ยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

2100108     ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                 พัฒนาการเรียนรู้        2(1-2-3)  
   Melayu for Communication  
         and Learning Development 
                  พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้อง

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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กับชีวิตประจำวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคำภาษามลายูให้
ถูกต้ อง ฝึ กสนทนาภาษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คำแนะนำ     การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับ 
  Development of Melayu in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life , 
practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different  
situations ; self-introduction, greeting, leave-
taking, giving suggestion, inquiring information 
nationally and internationally as well as  
practice of simple sentence writing 
 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1  
 2(1-2-3) 
  English for Communication 1 
              การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและ
สำนวนพื้นฐานท่ีใช้ในสถานการณต์่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจา้ของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
    Practice of English listening, speaking, 
reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career 
fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including appropriate 
social etiquette 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
                                             2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ท้ังใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
นำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่ อนำไปใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ การงานและการใช้
ชีวิตประจำวัน 
                Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading and 
writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and 
career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively 
and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 
 
เลือกเรียนไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกิต 
2100103   หลักการอ่านและการเขียนคำไทย  
                                          2(2-0-4)             
          Principles of Reading and                 Writing Thai Words 
                หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนคำ
ไทย  ศึกษาปัจจัยที่ทำให้การอ่านและการเขียนคำไทยผิด
ไปจากกฎเกณฑ ์ เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบคำ
ที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคำ
ไทยให้ถูกต้อง 
           Principles of reading and writing Thai 
words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing Thai 
words 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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2100105 ก า ร พั ฒ น าทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ ก า ร              
 อ่านภาษาอังกฤษ          2(1-2-3) 
 Development of Speaking       and Reading Skills in English 
 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอั งกฤษอย่ างมีประสิทธิภาพ  ฝึ กการพู ดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนำเสนองานหน้าช้ัน และฝึก
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การ
อ่านหนงัสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
Effective development of speaking and reading 
skills in English , practice of speaking both 
individual and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน              2(1-2-3) 
               English for Reading and            Writing Development 
               พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่ านจั บ ใจความ งานห ลากห ลายสาขาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเป็นตน้ 
         Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational and 
career purposes such as writing a letter, filling in 
an application form, writing a report, etc. 
 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
             Basic Melayu  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและ

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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ศึกษาสำนวนภาษามลายูฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
          The practice of listening, speaking, 
reading and writing; the study of basic sentence 
patterns; the basic sentence combination and 
study of Melayu expressions; practice of 
presenting information in terms of providing 
knowledge and opinions for its application in 
accordance with the social context. 
 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
             Chinese for Communication  
           การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
Use of Chinese for communication in daily life, 
daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
               อั กษ รภ าษ าอาห รับ  หลั กก ารสร้ า งค ำ 
ประโยคพืน้ฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อ
ความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
               Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, 
speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in 
communicating with native speakers 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2              2(1-2-3) 
             English for Communication 2 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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              การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงท่ีสอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการ
ประกอบอาชีพ 
              Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through real 
situations in related careers; practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future career 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกติ 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3)  
              Happiness Study 
               ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกัน   การนำหลักคำสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
               Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self -
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient for 
living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 
 

2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 

5100140  สุนทรียะ    3 (2-2-5) 
             Beauty 
              ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหา
ของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวง
มาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการ
รำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง 
วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์  
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการ
เรียนรู้  และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ 
นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
               Sing in rhythm, melody, and lyrics of 
modern Thai songs and Thai standard dance 
songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai 
standard dance, design and organize 
performances, analyze principles of aesthetics 
in visual arts, principles of visual elements, 
principles of art composition, and principles of 
bulletin boards, design settings and stages, 
learning materials and portfolios, create art 
works, present and criticize the art works 

 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกติ 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
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2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  
ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
               Philosophy of beauty, nature and 
art, the paradigmatic perspective, perception 
of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local 
and international artistic patterns in terms of 
ideas, techniques, and methods in creating 
and applying to real life situations 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิต                      
                                                   2(1-2-3) 

 Information For Life Long  
              Learning 
   ความหมาย  บทบาท  และความสำคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา  ค้นคว้า  ด้วย
ตนเอง  วิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขัน้ตอนที่เป็นมาตรฐาน 
               Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard 
forms and steps 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

ไม่มี 5100141  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
              Health Promotion and Care 
              สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และ
นโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการ
ในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแล
สขุภาวะในด้านที่สำคัญ 
              Search for information, analyze, 
summarize health promotion and care, the 
importance of sports and recreation, and 
public policy of health promotion, create and 
arrange the health promotion and physical, 
mind, society and wisdom care, create sports 
and recreation for learning management, 
readiness of health promotion and care of 
main issue   
 

2100118   ความจริงของชีวิต         2(2-0-4) 
              Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต   การดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและ
สั ง ค ม    ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ต า ม 
หลักศาสนธรรม  ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ  
การเรียนรูโลกทัศนแบบตางๆ การวิเคราะหขอดีและข
อเสียของโลกทัศน  แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูก  ตองดีงามเพื่อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณอันนําไปสูความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 
             Meaning of life, living in today society 
with science and information technology, 
applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, 
moral and ethics  
development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect human 
being and leading to a peaceful life and society 
 
 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
2100119   การพัฒนาตน    2(2-0-4) 
              Self Development 
  หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์  ตน  กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน  การพัฒนาสติปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม  การป้องกันและการจัดการความเครียด  
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม  และการ
บริหารความขัดแย้ง 
           Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence process 
and self-development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress 
managing, human relations creating, teamwork 
and conflict managing 

ปรับออก  

2100120   สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต  2(1-2-3)                
  Aesthetics for Life 
 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร์  
เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจำแน กข้ อแตกต่ า งใน ศาสตร์ท างความ งาม 
ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น  การได้ยิน และการเคลื่อนไหวสู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ 
เชิงคุณค่าจากการรำลึก  ความคุ้นเคย  และนำเข้าสู่
ความซาบซึ้ ง   เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งป ระสบการณ์ ของ 
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
                Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of 
aesthetic appreciation 

ปรับออก  

       3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

                       ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

2150101   สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 
  Socialization 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย  สังคมอาเซียน  และสังคมโลก  กระแส

3) กลุ่มวชิาพลเมืองโลก 6   หน่วยกิต 
 
 

ปรับออก 
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โ ล ก า ภิ วั ต น์   ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ธ ร ร ม ช า ติ  
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ  ทั้ง
ทางประเพณี  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 
               Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairsy in 
various dimensions  

ไม่มี 5100142   การคิดเชิงเหตุผล                  3(2-2-5) 
               Logical thinking 
               วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณ
ตามลำดับขั้นการดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การ
แก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่ างเหมาะสม 
วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และ
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

              Analyze, design and present 
how to calculate in order of steps of 
operations, numbers, proportions, 
percentages, problems solving, reasoning, giving 
conditions in term of language and symbolic 
and pattern of explaining the phenomena that 
occur in everyday life. Analysis of problems 
solving, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain information in today's 
global and making decisions based on data 

 

ไม่มี 5100143   ทักษะในศตวรรษที ่21 เพ่ือชีวิต และ 
               อาชีพ                              3(2-2-5)                                                                                           
               21st Century Skills for Living and           

 Occupations 
          สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 
8cs และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดย
บูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการ
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ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21  
          Explore, analyze 8Cs’s concepts and 
information media and technology skills by 
integrate and apply to develop the important 
skills for life-living and effective working in the 
21st century era 

ไม่มี 5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                   3(2-2-5) 
             Potency Citizenship 
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และ

ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค

และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ  แ ล ะ

การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ

ตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ ตาม กฎ กติกา

ของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการ

ปกครอง อุดมการณ์ และวิถี ชีวิตประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน

ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความ

เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่ างมี

เหตุผล มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิต

อาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

           Analyze, design practice, create 
projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences and aware 
of equality and equity, respect for freedom 
and peaceful in Thai society and international 
community in  accordance with the 
 principles of tolerance, create and 
comply with social rules and basic laws related 
to democratic way of life with the King as Head 
of State, have strong citizenship and respect 
people’s right, have a spirit mind and public 
awareness 
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2150102   การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

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

ปรับออก  

2150103   ทักษะชีวิตและจิตสำนึกสาธารณะ   
                                                   2(1-2-3) 
  Life Skills and Public Conscious  
               Mind 
  ความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิต  
ร ว ม ถึ ง อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส ำ คั ญ ข อ งทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัฒน์   ทักษะการคิด  การตัดสินใจ  การคิด
สร้ า งส รรค์   การคิ ด เชิ งบ วก   การคิ ด วิ เค ราะห์  
และความฉลาดทางอารมณ์   การพัฒ นาทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การติดต่อสื่อสาร  ทักษะ
การจัดการตนเอง  และการบริหารจัดการความเครียด 
รวมทั้ งการให้ความสำคัญของการมีจิตสาธารณ ะ 
และการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ  เพื่อนำไปสู่การอยู่
ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
                Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and 
stress management; emphasis on public 
mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 

ปรับออก  

2150108   ทักษะในการดำเนินชีวิต        2(1-2-3) 
               Skills for Life 
                ความสำคัญ  องค์ประกอบของทักษะใน

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
การดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
การประเมินสถานการณ์  ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็น
ใจผู้อื่น  ความรับผิดชอบต่อสังคม   การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การสื่อสาร  การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน  การจัดการอารมณ์และความเครียด  และ
การเลือกกจิกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
  Significance and elements of living 
skills in new societies concerning analysis, 
situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human 
relations and communication; decision making 
and problem solving in daily life; emotional and 
stress management; activities for stress relief 
2150109   ชีวติและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3)                     

  Life and Thai Culture 
  เอกลักษณ์ทางสังคม  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมไทย  ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์  กระบวนการทางจิตวิทยาการสร้าง
จิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน  การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ทำงาน  การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ    

Social identity, local and Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 
psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal 
relationship and community; self-development 
for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career 

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
 4)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
           และเทคโนโลยี    
                          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

4100101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน            
                                                   2(1-2-3) 
  Mathematics in Daily Life 
  หลักการและกระบวนการคิด  การให้เหตุผล  
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย  การเช่าซื้อ  บัญชี
รับ - จ่าย  ภาษี  และสถิติเบื้องต้น  เพื่อการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน  

         Principle and thinking process;  
giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

4) กลุ่มวชิาอัตลักษณข์องคณะ  
                                                  3  หน่วยกิต 

 
ปรับออก 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                   2(1-2-3)      
  Science for the Quality of Life  
  Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสำคัญ 
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม  
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact 
of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 

ปรับออก  

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต           
               ประจำวัน                        2(1-2-3)        
  Information Technology in 
  Daily Life 
  ความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจำวัน  การประยุกต์ใช้คลังความรู้  กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ  ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
                  Introduct ion to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
with ethics in using information system and its 
security system 
4100108   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน         
                                                   2(1-2-3)  
  Science in Daily Life 
 พลังงาน  แหล่งพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าในบ้าน  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ห ลั ก ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง เค รื่ อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้ า ป ร ะ เภ ท 
ต่าง ๆ  พลังงานในการดำรงชีวิต  ระบบการทำงานของ
อวัยวะต่ าง ๆ  ของมนุษย์   พันธุกรรม   สารเคมี  
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy 
and electricity generation, electric circuits in 
houses and electrical equipment; principles of 
electrical devices, energy for living; human organ 
systems, heredity; chemical using in daily life; 
using microorganism in food industries; 
agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 

ปรับออก  

4100109   การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        
                                                   2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life 
  Development 
   กฎ  กติกา  มารยาท  รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติ ในการเล่นกีฬาเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย  อารมณ์  และสังคม  การป้องกันการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การนำ
ทักษะด้านกีฬา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬา
และการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้นำ 
              Rules, regulations, etiquette, form and 
methods of sports competition; principles and 
how to choose sports for its individual 

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
potential; conduct of principles for playing 
sports at maximum benefits to body, emotion 
and society; injury prevention from sports and 
basic first aid; utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and 
traditional games; personality development 
promoting leadership 
 
 

ไม่มี 5100145   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
                                                    3(2-2-5) 
              The King Wisdom for Local    

 Development 
          ประยุกต์ ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน

ชีวิตประจำวันได้  ศึกษาแนวคิด และหลักการของ

โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ  วิ เคราะห์

ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและ

ร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคี

เครือข่าย           Apply the royal working 

guideline, sufficient economics philosophy, 

including the concept of sustainable 

development, study concepts of the royal-

initiated projects, as well as analyze the 

intelligent learning approach for pilot project of 

community development based on the king 

philosophy and holistic integration with 

associate network 

 

11.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1100201   ภาษาและวัฒนธรรม             3(2-2-5) 
               Language and culture 
              ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู  
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน

11.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
                             ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต 
      11.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู                                                   
                                ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 
              1) วิชาชีพครู                  31  หน่วย
กิต 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 



122 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้องรวมทั้งใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 

               Language and Thai culture for 
teachers, foreign language for developing 
teachers’ professional, This course provides 
listening, speaking, reading and writing in Thai 
and foreign languages as well as convey the 
meanings accurately, the use of language and 
culture for living together in peace 

1100101   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร              3(2-2-5) 
              Language for Communication 
              ใ ช้ ภ าษ า เพื่ อ ก า รสื่ อ ส า ร   ใน ก า รจั ด 
การเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม   สอดคล้องกับบริบท 
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  โดยการวิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี  วาทวิทยาสำหรับครู  หลักการ  เทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย   ฝึ กปฏิบั ติ การฟั ง  การพู ด   การอ่ าน  
การเขียน  ภาษาท่าทาง  เพื่อสื่อความหมายในการ
จัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน  ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทั กษะการฟั ง   การพูด   การ เขียน 
และภาษาท่าทาง  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  สืบค้นสารนิเทศ
เพื่ อ พั ฒ น า ต น ให้ ร อ บ รู้   ทั น ส มั ย แ ล ะ ทั น 
ต่ อ ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งส ำห รั บ  ฝึ ก ก า ร ใ ช้ ภ าษ า 
และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันต ิ
               Use language for communication in 
learning management appropriately in 
accordance with context and learner’s 
differences, learners with special needs, by 
analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, and 
techniques of Thai Language Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction 
and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, 
writing, and gestures to develop learners, seek 
for general information for broader, up-to-date 
self-development and keeping up with the 
changes, practice the language and culture for 
peaceful living 

หนว่ยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
 

1101101   ความเป็นครู                      3(2-2-5) 
              Professional Teachers 
             สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู  การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมาย

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ที่ เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนือ่งเพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอน  และกลยุทธ์การสอน  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์  สิ่งใหม่ๆ  ได้ แสวงหา และเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
              Teacher professional nature, 
featuresand standards of teaching profession, 
cultivation of teachership spirit, laws related to 
teachers and their professionals, management of 
teacher professional cognition, continually 
establishing the progress and development 
teaching professions; students are expected to 
be competent in their teaching courses, 
strategies, analysis, synthesis and creativity as 
well as in exploring and selecting information 
that are in touch with changes, interaction 
between teachers and learners to promote 
learner potential development with full spirit of 
teachership 
 1101202   ปรัชญาการศึกษา               3(2-2-5) 
                Philosophy  of  Education                                                         
               ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา  เศรษฐกิจสังคม  วัฒนธรรมและกลวิธีการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อให้ผู้เรียน
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า 
และวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
                Philosophy and theory of education; 
religion, economy, society, culture and process 
of education management for establishing  
sustainable development, development of 
education in situation and analysis for 
sustainable development is expected to be 
learnt and implemented 

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
 
1101203   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ                   
                                                    2(1-2-3)                                                         
              Moral and Ethics 
              หลักธรรมภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
และจริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่
คุรุสภากำหนด  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                 Principles and concepts of good 
governance; sincerity, honesty, morality and 
ethics of the teaching profession as required by 
the teachers’ profession council; this course 
provides learners with good teacher conduct 
model with full public awareness ,social sacrifice 
and conduct themselves in competence with 
teacher professional ethics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1101101   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
               และจิตวิญญาณความเป็นครู    3(2-2-

5) 
              Morality, ethics, professional     

 ethics    and spirit of teachers 
               ประพฤติ  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นคร ู 
เป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม   จริยธรรม  และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง  ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้ เรี ยนและสมาชิก ใน ชุมชน   โดยการวิ เค ราะห์  
สังเคราะห์  บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  คุณธรรม  จริยธรรมสำหรับครู 
จิ ต วิญ ญ าณ ความ เป็ นค รู   กฎห มายส ำห รับค รู  
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์  กรณีศึกษา  การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันสมัย  และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
                Behave morally, intend to develop 
learners as a spiritual teacher, be a role model 
with virtues and ethics, and a good citizen, be 
admired by students and society analyzing, 
synthesizing, integrating knowledge about 
teacher values, morality, virtues, ethics of 
teachers, spiritual teacher, law for teachers, 
condition of teacher professional development 
using experiences and case studies, practice 
using reflection to apply for self-development 
to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 
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1101302   การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
                                                    3(3-0-6) 
               Education for Sustainable  
               Development 

 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญของ  UNESCO ได้แก่  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ  การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความ
ยากจน  การบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  
สามารถพัฒนาทักษะ  เจตคติและค่านิยมที่จำเป็นในการ
สร้างอนาคตที่ยั่งยืน 
              The management of education in 
relation to strengthening concept of sustainable 
development with UNESCO  important aspects 
such as cultural diversity, climate changes, 
health promotion, poverty solution and 
sustainable consumption in order to develop 
skills, attitude and values as required for build-
up sustainable future 

ปรับออก 
 

 

1102202   การพัฒนาหลักสูตร              3(2-2-5) 
    Curriculum Development 
    ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  ประวัติ
ความเป็นมา  และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์
และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  ความหมายความสำคัญ
ของหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร  รูปแบบหลักสูตร  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของหลักสูตร  การวิเคราะห์   การจัดทำ
หลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การใช้
หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร 
                Principles and concepts of 
curriculum development; implementation 
curriculum development, curriculum analysis 
and implementation, curriculum assessment 
practice, and the use of assessing results for 

1102101   การพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
              Curriculum Development 
              ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ บ ริ บ ท ส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะ ชุ ม ช น 
นำห ลักสู ต ร ไป ใช้   และประ เมิ น หลั กสู ต ร   โด ย
ประยุกต์ ใช้หลักการ  แนวคิด   ทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร  พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยา 
สังคม  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  การนำหลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มี
ทักษะในการสร้าง  การใช้  และการประเมินหลักสูตร  
ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันสมัย  และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
               Design and develop school 
curriculum, individual courses of the major 
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curriculum development are expected to 
achieve 

which are related to school and community 
contexts, apply and evaluate the curriculum by 
applying principles, concepts, theories of 
curriculum development, basic philosophy of 
education, psychology, society, culture, and 
technology, basic education core curriculum, 
curriculum application, curriculum evaluation, 
problems and trends of curriculum 
development so as to be skillful at curriculum 
construction, curriculum use, and curriculum 
evaluation, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

 

1102304   การจัดการเรียนรูแ้ละการจัดการ  
               ห้องเรียน                         3(2-2-5)                     
               Learning  and  Classroom            
               Management 

 หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และ
แก้ปัญหาได้  การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  
การจัดการ ช้ัน เรียน   การพัฒ นาศูนย์ การเรียน ใน
สถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้
และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงสร้างบรรยากาศการ
จัดการช้ันเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้                              

Principles, concepts and guidelines for 
creating the learning plan, learning management, 
environments for learning  and models of 
learning management  in order to enable 
students with analyzing, creative thinking and 
problem setting, integrating learning to inclusive 
learning, classroom management, creation of 
school learning center; This course supplies 
students with ability to create learning plan and 

1102202   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1     3(2-2-5)                     
              Learning Management Science 1 
              วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขา
วิชาเอกที่ ส ามารถพัฒนาผู้ เรียนให้ มี ปัญ ญ ารู้คิ ด 
และมี ค วาม เป็ นน วัต ก ร  ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บ ริบ ท 
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิ เศษ   จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน  โดยบูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา  หลักสูตร  ศาสตร์การสอน  และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎี
สมองกับการเรี ยนรู้   ทฤษฎี จิตวิทยาการเรียนรู้  
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่  21  การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค  ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษk  ใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้   เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้  และใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                Plan and manage learning in 
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use implementation in reality and thus creating 
atmosphere of classroom management to 
learning achievement of students 
 
 

accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator 
related to context and individual differences 
among learners, learners with special needs, 
manage and create learning atmosphere for 
learners to enjoy learning, realize learners’ 
health by integrating knowledge, contents, 
curriculum, teaching skill and digital technology 
in learning management, learning theories, 
brain theory and learning, theories of 
psychology in learning, process of learning 
innovation creation, learning innovation to 
develop 21 century skills, inclusive education, 
micro teaching practice, teaching practice at 
school, use reflection to create and manage 
learning to be able to construct learning, 
learning management skills and use reflection 
to apply for self-development to become a 
good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes 

ไม่มี 1102203   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2     3(2-2-5)                     
               Learning  Management  
               Methodology 2 
               วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร  สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม  สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิ เศษ  จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา  การจัดการเรียนรู้แบบ
บู รณ าการ   การจั ด ก าร เรี ย น รู้ ที่ บู รณ าการสื่ อ 
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการช้ีแนะการออกแบบและเขียน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  ทดลองจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน  เพื่อให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  มีทักษะ 
ในการจั ดการ เรียนรู้   และ ใช้การสะท้ อนคิ ด ไป
ประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                Plan and manage learning in 
accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator, 
have learners be inspired in learning and create 
innovation accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an 
innovator related to context and individual 
differences among learners, learners with 
special needs, manage and create learning 
atmosphere for learners to enjoy learning, 
realize learners’ health by managing and 
integrating contents and language, integrated 
learning, learning management integrating 
resources and materials in community, digital 
technology, process of creating learning 
innovations, develop learners by giving advice, 
design and construct lesson plans with 
integrated of contents and language in 
accordance with individual major, practice 
micro teaching, practice teaching at school with 
difference contexts to be able to construct 
learning, learning management skills, use 
reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with changes 
 
 

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยี                1103101   นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ปรับปรุง
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 สารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5)                          

     Innovation and Educational  
                Information Technology 
                  หลั กก ารแน วคิ ด ก ารอ อกแบ บ  การ
ประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ    เพื่อ
การสื่อสาร  เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการสื่อสาร 
                  The principles, concept designs, 
application and assessment of innovating 
information technology for learning, information 
technology for communication; This course 
supplies students with capability to implement, 
evaluate innovating information technology for 
learning and use it for communication      
 

               เพ่ือการสื่อสารการศึกษา 
               และการเรียนรู ้                    3(2-2-5) 
               Innovation and Information             
               Technology for Educational  
               Communication and Learning 
                 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ  
ของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิด 
และมี ความ เป็ นนวัตกร   ที่ สอดคล้ องกั บบริบท 
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ  โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา  และการเรียนรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก  และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการสื่อสารการศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
               Apply digital technologies for 
learning management design in accordance 
with individual major to develop learners’ 
intellectual and to be innovators based on 
contexts, learner individual differences, and 
learners with special needs by analyzing 
principals, concepts, and theories being 
relevant to innovation and information 
technology for educational communication and 
learning, laws, and ethics in utilizing digital 
technologies in order to be able to select and 
apply innovation and information technology 
for educational communication and learning 
effectively, not pirate intellectual properties, 
and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
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broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

1104201   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้    
                                                    3(2-2-5)                                                           
               Educational Measurement and  
               Evaluation 
               หลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ปฏิบัติการวัดและ
การประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผล  
และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ได้ 
               Principles, concepts and practices in 
assessment and learners’ evaluation; the 
learners are able to apply measurement  and 
evaluation concepts leading to improve the 
students in classroom 
 

1104201   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
                                                     3(2-2-5)    
              Learning Measurement and        

  Evaluation 
              วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน  บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน   ผู้ เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ  สะท้อนผลการประเมนิเพื่อพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการวัดและประเมินผล 
การประเมินตามสภาพจริง  การออกแบบและสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้ เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์   และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
               Measure and evaluate through 
methods which are practical and appropriate 
to the subject matter, context, individual 
difference of learners, and learners with special 
needs, reflect the evaluation result for learner 
development and quality development of 
learning management under the concepts and 
theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and 
evaluation instrument design, feedback giving 
for learning promotion in learners, guideline of 
using measurement and evaluation result in 
learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a 
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good teacher who is proficient, smart, and up 
to date 

1104302   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)     
               Research for Learning  
               Improvement 

 หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การ
ใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สามารถนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

              Principles, concepts, practices in 
research, research implementation and products 
for learning development; this course provides 
students with research results leading to 
conduct instruction and learning 
  
 

1104302   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
                                                     3(2-2-5)     
               Research and Development in            

   Innovation and Learning 
              วิจัย  แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาผู้เรียน  สร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน  ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน  ออกแบบการวิจัย
โดยประยุกต์ใช้หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย  การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
นวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา  และพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  เพื่อให้
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียน  และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
              Research, solve problems to develop 
learners, and create innovation to develop 
learners’ learning in accordance with individual 
major, context of learner individual differences, 
and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in 
learner development in classrooms, design 
research by applying principals, concepts, 
research theories, researchers’ ethics, research 
instrumentation, apply digital technologies for 
creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant 
innovation in community in order to be able to 
implement research results in developing 
learning management and learners, and use 
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reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-
to - date, and keep up with changes 

1105202   จิตวิทยาสำหรับครู       3(2-2-5) 
     Psychology for Teacher   
                จิตวิทยาพื้นฐาน  จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์  จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา  เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้  ใช้จิตวิทยา  เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
               Foundation of psychology; human 
development, learning psychology and 
educational psychology, psychology of guidance 
and counseling; This course enable students to 
advise and help children toward better quality 
of lives by using psychology to understand and 
promote full potentiality of learning 

1105101   จิตวิทยาสำหรับครู                3(2-2-5) 
               Psychology for Teacher 
                วิเคราะห์ แก้ปัญหา  ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ  โดยใช้หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา  และจิตวิทยาให้
คำปรึกษา  ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย  เด็กท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ  แนวทางการให้คำแนะนำกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
การศึกษารายกรณี   การสะท้อนคิด  เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแล ช่วยเหลือ   และพัฒ นาผู้ เรียน เป็ น
รายบุคคลตามศักยภาพ  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ย น ได้ อ ย่ า ง เป็ น ระ บ บ   ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ 
แก่ผู้ปกครองและผู้ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือ 
ในการพัฒนาผู้เรียน  และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ด ี มคีวาม
รอบรู้  ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
               Analyze, solve problems, and apply 
psychological knowledge for learning 
management that could develop learners 
based on their ability and age as well as 
develop those with special needs, focuses on 
the concepts of psychological development 
theories, educational psychology, counseling 
psychology, executive function for learning, 
learning and development promotion by age 
of learners, learning management for learners 
with special needs, and the guideline to give 
advice to parents for learner development, 
explore the case studies and the reflective 
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practice to design learner assistance and 
development based on individual ability of 
each learner, develop their future learners with 
the soul of teacher with well-organized leaner 
development report system and feedback 
giving for parents and related people which 
leads to collaboration in learner development, 
use the reflective practice in self-development 
to be a good teacher who is proficient, smart, 
and up to date 

 1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา   
                                                    2(1-2-3)    

  Educational Quality Assurance 
  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดการคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 
                Principles, concepts, and practices of 
educational quality assurance; This course 
enable students to manage the quality of 
learning activities, to develop continual learning 
quality, and organizing activities related to 
quality assessment of learning activities 
 

1106201   การบริหารการศึกษา              3(2-2-5) 
               และการประกันคุณภาพการศึกษา  
              Education Administration and 

Quality   Assurance in Education 
             บู รณ าการองค์ ค วาม รู้ ท างการบริห าร
การศึกษา  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา  ในการทำความเข้าใจบริบท
การจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษา 
แ ล ะ ป ระ เภ ท ก า รศึ ก ษ า  อ อ ก แ บ บ น วั ต ก ร ร ม 
การดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา  ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้
หลักการ แนวคิด  ทฤษฎี  แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
             Integrate knowledge in educational 
administration, management information 
system for school quality under understanding 
of educational management, level and system 
of education, create innovation about quality 
assurance in education relevant to level and 
system of school, practice, arrange activities 
about quality assurance in education and 
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learning management using principles, 
concepts, strategies, and regulations of 
education quality assurance management and 
relevant law, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด        2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
    ความหมาย  และความสำคัญของทักษะการ
คิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และ
การคิดของมนุษย ์ แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ  
เช่น  การคิดแบบเอกนัย  การคิดแบบอเนกนัย การคิด
วิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดไตร่ตรอง  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ  
การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การนำเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด  การส่งเสริมและพัฒนา
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด 
การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 
              Meaning and the importance of basic 
thinking skills, content of intellectual 
development and human thinking, concepts, 
theories  and principles about developing 
thinking skills, thinking processes such 
asconvergent thinking, divergent thinking, critical 
thinking, synthetic thinking, creative thinking,  
imagination and scientific thinking, design and 
planning of learning to develop thinking skills, 
tools and assessment thinking skills 

ปรับออก  

1100103   มนุษย์สัมพนัธส์ำหรับครู        2(1-2-3) 
     Human Relationship for Teacher 
     ศึกษาความหมายและความสำคัญของมนุษย์
สัมพันธ์เกีย่วกับครู  หลักการ  องค์ประกอบ กระบวนการ
และเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู  บทบาท

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ของครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและ
ชุมชน  การประเมินมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู  เน้นการฝึก
ปฏิบัติสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
ที่ดี   และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือ
นักเรียน 
              Meaning and the importance of 
human relations for teacher, the principles, 
processes  and techniques for human relation, 
the teacher's role in strengthening human 
relations in schoolsand communities, 
assessment for human relationship focus on 
practical skills to create an atmosphere of 
learning and strengthen the relationship for 
helping the student 
1100104   การสอนเพศศึกษา               2(1-2-3) 
    Sexuality Education 
              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพศศึ กษาใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยพัฒนาการทางเพศ
อนามัยเจริญพันธุ์การดูแลสุขภาพทางเพศสัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบเพศสภาพและ
เพศสรีระอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
บทบาทและการแสดงออกทางเพศทักษะการตัดสินใจ
ต่อรองการสื่ อความต้องการตามความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของ
ผู้อื่นโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน
เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัยและรับผิดชอบ 
     Activities setting to learn sexual 
development, reproductive health, sexual 
health, relationship and expectations of gender 
roles and responsibilities, sexual orientation;  the 
influences of social and cultural on the 
role and sexual express ion, decis ion -
making and negot iat ion sk i l l ,  express ion 
the opin ions and thei r  own feelings by 
respect for the rights of others, learning process 

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
focusing on students participation to cultivate 
on positive attitudes, values and positive sexual 
behavior in term of responsibility 
1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น     2(1-2-3) 
     Local Curriculum Development 
      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตรความ
เป็นมา  และความสำคัญของหลักสูตรหลักการจุดหมาย
โครงสร้างของหลักสูตรการจัดประสบการณ์   และ
กิจกรรมที่ ส อดคล้ องกับ หลักสู ตรหลักการ   และ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร            ให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
               Foundation of thecurriculum, 
curriculum development process, curriculum 
evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum 
goals, curriculum structures, experiences and 
activities setting on curriculum, principles, 
processes and practices on local area curriculum 
development 

ปรับออก  

1102203   การนิเทศการสอน              2(1-2-3) 
    Instructional Supervision 
    จุดมุ่งหมาย  หลักการ  และกระบวนการ
นิเทศการสอน  รูปแบบการนิเทศ  การสอนเครื่องมือที่ใช้
ในการนิเทศการสอน  การประเมินผลนิเทศการสอน การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ  การสอน  
ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้ม
การนิเทศการสอน 
              The aims, principles, and supervision 
processes, supervision model, tools for 
instruction supervision, evaluate supervision, 
coordination between all those who involved in 
the instructional supervision, the instructional 
supervision problems and trends 

ปรับออก  

1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา       ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
                                                    2(1-2-3) 
     Utilization of Mass Media in  

    Education 
     ความหมาย  ความสำคัญของสื่อสารมวลชน
ที่มีต่อการศึกษา  หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุ โทรทัศน์   สิ่ งพิมพ์   หนั งสือพิมพ์   ภาพยนตร์   
เครือข่ายข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ  เพื่อการศึกษา  
การใช้  และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพือ่การเรียนรู้ 
               Meaning and the importance of mass 
media on education, principles, utilize 
broadcasting, publications, newspapers, films, 
international data networks, and information 
media for education; analyze, select, and  
utilize information to enhance learning 
 
 
1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น   
                                                       2(1-2-3) 
     Adolescence  Guidance  
                Psychology 
     วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น 
พัฒนาการด้ านต่ าง ๆ   ของวัยรุ่น   ปั จจัยที่ ส่ งผล 
ต่อการพัฒนาการ  ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับการ
แนะแนววัยรุ่น  แนวทางการพัฒนาความสามารถ  และ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว  การ
จัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา   อาชีพ  
สังคม และส่วนตัว 
                 The theories of adolescent 
development, developmental domain of 
adolescent, the factors affecting the 
developmental, problem of teenager, teacher's 
role on guidance, the development of talent 
and potential by using guidance method, 
guidance services to enhance on education, 

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
occupation, social and problem protection 
issues 
1108201   จิตวิทยาเด็กพเิศษ              2(1-2-3) 
     Special Child Psychology 
     ความหมาย  ขอบข่ ายและพฤติกรรม 
ของเด็กกลุ่มพิ เศษ   สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติ  
ของเด็กพิเศษ  องค์ประกอบทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ
และสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ 
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและ
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
                Meaning, scope and behavior of 
exceptional child, the causes of the abnormal 
behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on 
exceptional child, the types of exceptional child, 
exceptional child enhancing, organizations and 
agencies assist exceptional child 

ปรับออก  

1109101   นันทนาการเบ้ืองต้นสำหรับครู  
                                                    2(1-2-3) 
    Introduction to Recreation for  
              Teachers 
    ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  ความมุ่งหมาย  
และความสำคัญของนันทนาการ  ความสำคัญของ
นันทนากาiต่อชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการ
สำหรับเด็ก  การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  สำหรับ
เด็ก  ความรับผิดชอบในการนันทนาการสำหรับตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติ 
               Meaning, scope, purposes and the 
importance of the recreation for teacher, the 
importance of recreation for daily-life, types of 
recreation for children, recreational activities for 
children,  responsibility on recreational practice 
for own-self, family, school and community 

ปรับออก  

1109202   ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง         
               ขั้นความรู้เบือ้งต้น               2(1-2-3) 
               CubScouts and Junior Girl Guides 

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
               Basic Unit Leader Training Course 
     วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสำรอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก  โครงสร้างการ
ลูกเสือไทย  หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตร
นารีสำรองขั้นความรู้พื้นฐาน  หลักสูตรลูกเสือสำรอง  
วิชาดาวดวงที่  1  ดาวดวงที่  2  ดาวดวงที่  3  และวิชา
พิเศษ  กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง พิธีการ
ลูกเสือสำรอง  แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการ
อยู่ค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีสำรองขั้นความรู้
เบื้องต้น 
               The purposes of the cub scouts and 
junior girl scouts, history and activities of the 
world organization of the scouts, Thai structural 
scouts, basic training director of scouts 
curriculum, cub scouts subjects; the first star, 
the second star, the third star and the special 
subject, the strategies for cub scouts activities, 
the cub scouts ceremony, guidelines for 
gathered camp fire, the basic training camp for 
director of cub scouts 
1109303   ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ         
               ขั้นความรู้เบื้องต้น               2(1-2-3)                           
     Scouts and Girl Guides Basic Unit  
               Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก  
ลูกเสือสามัญ  วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
วินัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความว่องไว  แนว
การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ  ความรู้ในการเล่นเกม  ระบบ
หมู่   ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย  แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การบริหารในกอง
ลูกเสือสามัญ  ทักษะการลูกเสือและการสอน  การ
วางแผน  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้กำกับลูกเสือ  
พิ ธี ก า ร 
ลูกเสือ – เนตรนารี  การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
การเดินทางไกล  การมีจิตสำนึกสาธารณะ  โครงการ

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี 
              Orientation and training scouts, 
background of the boy scouts and the world 
scout organization activities, the strategies 
discipline training, tidiness and agility portrait of 
boy scout gaming train, the system of squad 
scouting and the structure of Thai scouting 
history, practice on camp fire, the scouts 
administration, teaching skills and planning for 
scouting, duties and responsibilities of the scout 
leader, the scouts ceremony, promoting scouting 
affair,  hiking and camping for the scouts, the 
public awareness, project of training director for 
scouts 

ไม่มี 1102404   คุรุนิพนธ์                           1(0-2-1) 
              Individual Development Plan 
               จั ด ท ำค รุ นิ พ น ธ์   (ID Plan)  โด ย ก า ร
รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครูผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ  สะท้อน
กลับ  (AAR)  เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
                Create individual development plan 
(ID Plan) by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together 
with teachers characteristics through the lesson 
learned from teaching experience in 
educational institution and self-learning, attend 
the activities to fulfill capacity in after action 
review (AAR) individually as well as share and 
learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
1109404   ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่น      
               ใหญ่ขั้นความรู้เบ้ืองต้น         2(1-2-3)                  
     Senior Boy Scouts and Girl  
               Guides Basic Unit Leader Training  
               Course 
     การปฐมนิ เทศและการฝึ กอบรมลูกเสือ  
กิจการลูกเสือ  สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ  จุดหมาย
และวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  คำปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ  วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สัญญาณ  
ระบบหมู่ที่ประชุมนายหมู่      การประชุมภายในหมู่และ
กอง  การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หลักสูตรพิเศษลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการทำงานร่วมกบัคนอ่ืนและชุมชน  
เงื่อนแผนที่  เข็มทิศ  สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์  การปฐม
พยาบาล  การมีจิตสำนึกสาธารณะ  และการประชุมกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ 
               Orientation and training scouts, 
principle of scouting foundation, the purposes 
and strategies of the senior scouts, scout 
promise and law,  discipline,  tidiness,  signal, 
the  patrol system, the conference of 
scoutmaster, the parade, suggestions of camp 
fire,  the senior scout game, the senior scout 
curriculum, the role of working with others to 
conserve environmental and community, map, 
compass, first aid, public consciousness and the 
administration of senior scouts’ division 

ปรับออก  

1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1       1(90ชั่วโมง) 
    Teaching Practice I 

 บูรณาการความรู้ ด้านการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้  ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ  
การให้คะแนน  และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติ
และการให้คะแนน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการ
ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ 
ใน ส ถ าน ศึ ก ษ า   โด ย ก ารสั ง เก ต แ ล ะมี ส่ ว น ร่ ว ม 

1100102   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
                                                2(90ชั่วโมง) 
               Internship 1 
              ส รุ ป คุ ณ ลั ก ษ ณ ะขอ งต น เอ งแ ล ะค รู  
ที่แสดงออกถึงความรัก  และศรัทธาในวิชาชีพครู  ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ  รอบรู้บทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจำช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบท
ชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
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ในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  2  สัปดาห์และนำเสนอผล
การศึกษา 
               Integration of knowledge in term of 
lesson plans; test design and measurement 
tools, test scoring and results judging, the 
performance exam and scoring rubrics; 
behavioral research in classroom; applying for 
observing and participating in school at least two 
weeks and present the result of observation
     

เพื่ อ ใ ช้ ใน ก ารพั ฒ น า  ดู แ ล   ช่ วย เห ลื อ ผู้ เรี ย น 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้งรายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของการศึกษารายกรณี   (Case Study)  โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา  เทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   
สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของ
ครูทั้งในและนอกสถานศึกษา  ผ่านกระบวนการสังเกต
และวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู  ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์
ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ  (AAR)  เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้   
(PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
            Conclude self-characteristics and those 
of teacher that reflect love and faith in 
teaching profession, identify self-ethics and 
profession ethics, acknowledge duties of 
teacher and homeroom teacher in school, 
understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to 
provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, 
provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying 
the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development 
both inside and outside educational institutions 
through the process of observation and 
analysis of teacher performance, conclude the 
lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after 

จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 
 
 
 
 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2       1(90ชั่วโมง) 
    Teaching Practice II 
     บูรณาการความรู้  ด้านการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้การปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือ
วัดผล  การตรวจข้อสอบ  การให้คะแนน  และการตัดสิน
ผ ล   ก า ร ส อ บ ภ า ค ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ก า ร ให้ ค ะ แ น น 
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  มาใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า   โด ย ก า ร ท ด ล อ งส อ น 
ในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  2  สัปดาห์  และนำเสนอผล
การศึกษา 

   Integration of knowledge in term of 
lesson plans; teaching performance, test design 
and measurement tools, test scoring and results 
judging, the performance exam and scoring 
rubrics; behavioral research in classroom and  
applying for teaching  practice in school at least 
two weeks and presenting the result of the 
practical 
 

1100203   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   
                                                2(90ชั่วโมง) 
               Internship 2 
               ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่ เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการ
เ รี ย น รู้  
ใน รายวิ ช า เฉพ าะด้ าน   บู รณ าการอ งค์ ค วาม รู้  
ทางการบริห ารการศึ กษา  ออกแบบนวัตกรรม 
การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ  บริหารจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียนร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ในการพัฒนา  ดูแล  ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ
อันพึ งประสงค์   วิ เคราะห์และนำเสนอแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครู  
และศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ  (AAR)  เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้   
(PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
              Behave as a good example with 
morality and conduct according to professional 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ethics, working as a teacher assistant with a 
mentor by planning content design, media and 
technology, measurement and evaluation 
according to the learning strand in each course, 
integrated knowledge in educational 
administration, innovation design, 
implementation of educational quality 
assurance in accordance with each level of 
education, manage quality learning and create 
a learning atmosphere for students to enjoy, 
cooperate with parents to develop and help 
students to have desirable characteristics, 
analyze and present guidelines for self-
development to be a professional teacher who 
is able to adjust to keep up with the change of 
both professional teaching and core major 
sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
                                              6(540ชั่วโมง)                
     Practicum 1 
     ก า รบู รณ าก า รค ว าม รู้ ทั้ งห ม ด ม า ใ ช้  
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยศึกษาและ
ปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน  ครูประจำช้ัน  งานสนับสนุน
การเรียนการสอนหลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ  ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการ
วิจัยในช้ันเรียน  การจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียน  การ
ประเมินผลการเรียนการสอน  การนำผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 
               Integrating knowledge into teaching      

1100304   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   
                                                2(90ชั่วโมง) 
               Internship 3 
               ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประพฤติตน
เป็ น แ บ บ อ ย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ออกแบบการจัดบรรยากาศ
ช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุ กต์ ใช้ เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ลหรือนวัตกรรม 
ทางการศึ กษาที่ ทั นสมั ย   ร่ วมมื อกั บผู้ ป กครอง 
ในการพัฒนาและมุ่ งมั่ น ในการแก้ปัญ หาผู้ เรี ยน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัย 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
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practice in schools by learning and performing 
teachers role, class teacher, supporting teaching 
and learning  affair, curriculum,  performing 
teaching  course record  that  demonstrate  the 
solution with research in the classroom,   the 
preparation of the project to improve the 
students, evaluation of teaching, applying the 
results of assessment to improve the students 
and educational seminars   

ที่ ถู ก ต้ อ งต าม ระ เบี ยบ วิ ธี วิ จั ย   สะท้ อน ผล การ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น กับตน เองได้ อย่ างชัด เจน 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ   โครงการที่ เกี่ ยวข้องกับการส่งเสริม  
อนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ  (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
              Practice teaching in educational 
institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional 
ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, 
organize learning activities that encourage 
students to create advanced thinking processes 
by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with 
parents to develop and strive to solve 
students' problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct 
research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related 
to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
 
 

ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
 

1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  1100405   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 1. ปรับปรุง
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                                              6(540ชั่วโมง)                  
     Practicum 2   

    ก ารบู รณ าก ารค ว าม รู้ ทั้ งห ม ด ม า ใช้  
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาการจัดทำแผน 
การจัดการเรียนรู้ที่ ยึ ดผู้ เรียน เป็นสำคัญ การเลือก 
ใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัด 
การเรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธใีนการจัดการเรียนรู้
การวัดประเมินผลการเรียนรู้การทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ก า ร น ำ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้การบันทึกรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา 
               Integrating knowledge into teaching 
practice in schools the preparation of lesson 
plans follows the learner center method, using  
innovative mater ials for teaching, us ing 
the advantageous techniques and 
strategies for teaching,  assessment   of 
learning, research performing to improve the 
students, applying the results of assessment  to 
improve the students , recording the task, 
learning outcome reporting and educational 
seminars 

                                               6(290ชั่วโมง) 
               Internship 4 
              ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน 
มีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่  
การเป็นนวัตกร  โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา 
ที่ทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา 
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ   โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม  
อนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ  (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
                 Work in teacher duties, behave as 
a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners 
are happy and have advanced thinking process 
and leading them to be innovators by 
designing modern educational innovations 
integrated in community context with learning 
activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and 
communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct 
research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes 
that have occurred to themselves from 

รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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participation and participate in projects related 
to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes  

11.3 หมวดวิชาวิชาเอก 
2108106 การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน  
                                          3(3-0-6) 
 Listening and Speaking in  Daily 
Life 
               การทักทาย การอำลา การแนะนำตัวเองและ
ผู้อื่น การขออนุญาต การพูดถึงสิ่งที่โปรดปราน การบอก
เวลา การขอ การเชิญชวน การอธิบาย การสั่งใช้ การ
แนะนำการพดูและตอบสนองคำขอบคุณ และการขอโทษ 
 Greeting, saying 
goodbye, introducing self and people, 
permission, talking about favorite things, telling 
time, making offers, inviting, describing, 
obligation, suggestion, expressing and responding 
to thanks and gratitude, and apologizing 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 หมวดวชิาวิชาเอก 
   1) วิชาเอกบังคับ 
2108101  การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ  
3(2-2-5) 
              Listening and Speaking for 

Teachers of English 
               ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟังและพูด ให้ผล
สะท้อนกลับ ในสถานการณ์ จำลองต่างๆในบริบท
การศึกษา 
               Study and practice English listening 

and speaking for communication, conduct 
listening and speaking learning activities, reflect 

on various educational simulations 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

                ชนิดของคำ การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์
และกริยาวิเศษณ์ นามวลี กริยาวลี กริยาวิเศษณ์วลี กาล
ต่างๆ การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน 

2108101 ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Grammar for Communication 

3(3-0-6) 2108102  หลั กภ าษ าสำห รับ ค รูภ าษ าอั งกฤษ    
3(2-2-5) 
              English Structure for Teachers of 

English 
              ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
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      Parts of speech, comparison of 
adjectives and adverbs,  noun phrase, verb 
phrase , adverb phrase,  tenses, subject- verb 
agreement 
 

ภาษาอั งกฤษ เน้นการจั ดกิ จกรรม การเรียนรู้ ใน
สถานการณ์จำลองต่างๆในบริบทการศึกษา 
              Study about sentence structures and 
grammar, focus on organizing learning activities 
in educational simulations 

 

คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 
 
 

2108105  ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอน
 ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
               Linguistics for English Teacher  
 ต้นกำเนิดของภาษา ภาษาสัตว์และภาษา
มนุษย ์ความเป็นมาของภาษาศาสตร์ เสยีงและโครงสร้าง
เสียงของภาษา การสร้างคำ วจีวิภาคเบื้องต้น 
วากยสัมพันธ์เบื้องต้น อรรถศาสตร์เบื้องต้น  

  Origin of language, animal and human 
languages, emergence of linguistics sounds and 

sound patterns, word formation, basic 
morphology, basic syntax, and basic semantics 

2108103  ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
สอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
             Linguistics and Digital Technology 

for English Language Teaching 
              ศึ ก ษ าท ฤษ ฎี ท า งภ าษ าศ าส ต ร์  แ ล ะ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จำลองต่างๆใน
บริบทการศึกษา 
             Study about theories in linguistics and 
applied linguistics, focus on organizing learning 
activities with digital technology in educational 
simulations 

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
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เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 
 
 

ไม่มี 2108104  ก ารจั ด ก ารชั้ น เรี ย น ภ าษ าอั งก ฤ ษ   
3(2-2-5) 
              English Classroom Management 
              ศึ ก ษ ารู ป แบ บ ก ารจั ด ก าร ช้ั น เรี ย น ที่
หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

              Study various classroom 
management strategies which encourage and 
equip learners with effective models to create 
successful learning environment appropriate 

for English classroom activities 

 

2108103 เทคนิคการอ่าน              3(3-0-6) 
             Reading Techniques   
   จุดมุ่งหมายของการอ่าน พื้นบานของการอ่าน
และนักอ่านท่ีดี ประเภทของเนื้อเรื่อง การเดาความหมาย
คำ การค้นหาใจความหลักของ เนื้อเรื่อง ประโยคที่บ่ง
บอกถึงใจความหลัก ประโยคสนับสนุน การอ่านเร็วแบบ
ผ่าน แบบกวาดสายตา การอ่านแบบวิเคราะห์ความโดย
ละเอียด  การอ่านตีความ และ เชิงวิจารณ์ ปัญหาในการ
อ่าน 
               Aims of reading, basis of reading and 
reader, types of text, meaning clue, finding main 
idea and topic sentence, reading techniques; 
skimming, scanning, thorough reading, reading for 
meaning, and critical reading, problems in 
reading 

 
 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 

2108104 การอ่านเชิงวิเคราะห์       3(3-0-6) 2108105  การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์สำหรับครู 1. ปรับปรุง
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   Critical Reading    
              ความหมายระหว่างประโยค หลักการอ่านอนุ
เฉทชนิดต่างๆเช่น แบบพรรณนา บรรยาย เหตุและผล 
เป็นต้นการวเิคราะห์ประโยคทีม่ีใจความสำคัญ ประโยค
สนับสนุน ประโยคสรุปของอนุเฉทชนิดต่างๆ การอ่าน
เรียงความ บทความ การอ่านเพื่อหาข้อเท็จจริงการ
ตีความข้อคิดเห็น ความเชือ่ ข้อเทจ็จริง สมมตุิฐาน ความ
เป็นไปได้ และการคาดคะเน 
   
Understanding meaning in connected discourse, 
principles of paragraph reading; narrative, 
descriptive, cause and effect ,etc.,  analyzing 
topic, supporting, and conclusion sentences, 
essay and article reading, critical reading, 
interpreting the opinion, belief, fact, hypothesis, 
possibility, and prediction 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
             Critical Reading for Teachers of 

English 
             ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ 
เพื่อความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ ในการเพิ่ม
ศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบท
อ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
             Study and practice a wide range of 
reading texts for comprehension and use 
reading strategies for enhancing reading ability, 
analyze text types and reading texts, conduct 
reading activities 

 

รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

2108212 สัทศาสตร์และสรวิทยา    3(3-0-6) 
   Phonetics and Phonology  
   ความหมายของสัทศาสตร์ เสียง อวัยวะที่ใช้
ในการออกเสียงกลไกการออกเสียง เสียงพยัญชนะ เสียง
สระทั้ งเดี่ยวและประสม การเน้นหนักเบาของเสียง 
ความหมายสรวิทยา หน่วยเสียง หน่วยเสียงย่อย  คู่และ
ชุดเทียบเสียง พยางค์ เสียงควบกล้ำ การออกเสียงร่วม 
การหน่วงเสียง การตัดเสียง และการทำให้เสียงเป็นนาสิก  
  Definition of phonetics, phone, organs of speech, 
process of articulation, consonant sounds, vowel 
sounds both monophthongs and diphthongs, stress, 
meaning of phonology, phonemes, allophones, 
minimal pairs and sets, syllable, cluster, co-
articulation, assimilation, elision, and nasalization   

2108206  สั ท ศาสต ร์และสั ท วิ ท ยาสำห รับ ค รู
ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
              Phonetics and Phonology for 

Teachers of English 
              ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์
และสัทวิทยา หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ ระบบสัท
สัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การออกเสียงภาษาองักฤษ 
             Study sound systems, phonetics and 
phonology, phonological rules, phonetic 
symbols and pronunciation, be able to 
conduct activities concerning English 
pronunciation 

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หนว่ยกิต 
6. ปรับปรุง
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จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

2108102 ไวยากรณ์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ           
                                                      3(3-0-6) 
             Grammar for English Teacher 
             ประโยคหลักและอนุประโยครองประโยคความ
เดียว ความซ้อน และ ความรวม กรรตุวาจกและกรรม
วาจก สำนวน ถ้อยคำที่ยกมาพูดโดยตรงและโดยดดัแปลง 
การตั้งคำถามท้ายประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ ์

              Dependent and independent clauses , 
simple, complex and compound sentences,  active 

and passive voice, idioms, direct and indirect speech, 
question tag, punctuation, and common grammatical 

errors 

2108208  ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ  
3(2-2-5) 
             Advanced Grammar for Teachers 

of English 
             ศึ กษ าป ระ เภท ประโยค และวิ เค ราะห์
โครงสร้ างป ระโยค  อนุ ป ระ โยค และไวยากรณ์
ภาษาอั งกฤษขั้นสู ง จัดการเรียนรู้ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ไวยากรณ์ขั้นสูงผ่านสถานการณ์จำลองและกรณีศึกษา 
             Study types of sentences, analyze 
sentence structures, clauses, and advanced 
grammar, focus on organizing learning activities 
in educational simulations and case studies 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หนว่ยกิต 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

2108210 หลักและวธิีการแปล         3(3-0-6) 
 Principles and Translation 
 Methods  
 ความหมายและ หลักการแปล ปัญหาที่พบใน
การแปล การแปลอังกฤษ-ไทย เช่น การแปลประโยค
กรรม กาล คำเชื่อม สรรพนาม คำศัพท์ที่มีหลายนัย คำที่
มักเขียนผิด กริยาวลี สุภาษิต คำพังเพยและสำนวนต่างๆ 
การแปลไทย-อังกฤษ เช่น แปลประโยคกรรมภาษาไทย 

2108209  ก า รแ ป ล ส ำห รับ ค รู ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ   
3(2-2-5) 
           Translation for Teachers of English 
           ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการแปล 
ฝึกฝนและปรับบทแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
           Study and explore the principles and 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 



152 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
การเลือกใช้คำให้เหมาะสม และการตรวจแก้งานแปล 
Definition and principles of translation, 
problems, English-Thai translation; passive voice, 
tenses, conjunction, pronouns, ,multiple 
meaning words, confused words, phrasal verb, 
idioms and proverbs. Thai-English translation; 
passive voice, using words appropriately, and 
revising 

translation procedures, practice translation and 
text adaption from English to Thai and Thai to 
English, apply translation into English learning 
management 

4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หนว่ยกติ 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

2108315 การแปลเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 
    3(3-0-6) 
   Trans lat ion  for  Career   
            P rogress ion   
 แปลอนุเฉทชนิดต่างๆ ข่าว หัวข้อข่าว เพลง 
บทละครและภาพยนตร์ บทคัดย่อ เอกสารราชการ 
เอกสารในเชงิธุรกิจ บทความ และ วารสาร 
    Paragraphs, 
news, headlines, songs, dialogues of drama and 
movie, abstract, official documents, business 
document, articles, and journals 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 

2108207 การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ 
3(3-0-6) 
 Listening and Speaking in 
 Various Situations  
 การสัมภาษณ์งานการรายงาน การจดบันทึก
ย่อ การให้คำแนะนำและการบอกทาง การสั่งอาหาร การ
จองโรงแรมและตั๋ว การใช้ภาษาอังกฤษในสถานท่ีต่างๆ 
เช่น ตลาด สวนสาธารณะ โรงเรียน และทีท่ำงาน 
 Job interviewing , reporting, note- taking, 
giving instruction and direction, food ordering, 
hotel and ticket reservation, using English at 
particular places; market, park, school and work 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
place 
 
2108108 หลักการเขียน             3(3-0-6)   
 Principles of Writing      
 ทบทวนไวยากรณ์หลักทัว่ไปของการเขยีน
และนักเขียนทีด่ี เช่น  การใช้คำทีก่ระชับ ความชัดเจน 
การสื่อสาร การเน้นความสำคัญ ความจริงใจ อนุเฉทและ
องค์ประกอบของอนุเฉท กระบวนการในการเขียน 
ขั้นตอนก่อนการเขียน ลงมือเขยีน และการตรวจแก้งาน
เขียน  
 Grammar review, general principles of 
good writing and writer; brevity, clarity, 
communication, emphasis, honesty, Paragraph and 
it’s components, Process of writing; prewriting, 
writing and revising 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 

2108209 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
              Morphology and Syntax 
 โครงสร้างภายในของคำ วิธีสร้างคำแบบต่างๆ 
การใช้คำในประโยค โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์
ประโยคตามทฤษฏดีั้งเดมิ ทฤษฏีโครงสร้าง และทฤษฏี
ปริวรรต เรียงคำท่ีมีผลต่อความหมายเพื่อการสื่อสาร 
 Internal 
structure of words formation, Basic sentence 
structures, word order and syntactic analysis by 
using linguistic theories   

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 

2108211 วรรณคดีตะวันตก          3(3-0-6) 
              Western  Literature   
              ภาษาและรูปแบบของวรรณคดี คำศัพท์
พื้นฐานท่ีใช้ในงานร้อยแก้ว ร้อยกรองและการละคร 
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันในบริบทของสังคมโดยเน้น
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วรรณคดีในแง่ภาษาศาสตร์และ
ลกัษณะการประพันธ์ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 
  Distinguishing literary from non – 
literary language and forms,  basic concepts and 
terminology used in fiction, poetry and drama , 
surveying of English and American literature in 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
the context of society, history, local wisdom, 
historical background, linguistic and literacy 
features from its beginning to the present period 

ไม่มี 2108312  ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
              Curriculum and English Learning 

Activities 
              วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นใน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ออกแบบ
หลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้บรรลุตามเป้ าหมายของหลักสูตร ฝึ ก
ปฏิบัติการวางแผน และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
               Analyze general principles, concepts, 
and essential issues behind the Basic Education 
Core Curriculum and English curriculum in 
different levels, develop and create various 
activities developing learners to meet the core 
standards, practice lesson planning and English 
language learning management strategies 

 

ไม่มี 2108314  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที ่21  3(2-2-5) 
             English Language Learning   
             Management for the ๒ ๑ st-century  
             Learners 
             ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ 
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ  
             Study theories, principles, and 
approaches of English language learning 
management for the 21st-century learners, 
learn various techniques for active learning 
management and organizing English camps 
 

 

2108317 หลักการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)  ไม่มี ปรับรายวิชา
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
 Principles of Teaching English  
               ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา วีการสอนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอน และการเขียนแผนการ
สอนแบบบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน 
                Language acquisition theory, learner-
centered approaches, teaching methods, four-
skill integrated lesson plan 

ออก 

2108318 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(3-0-6) 
             Children’s Literary Works  
 ลักษณะรูปแบบ เนื้อหา แง่คิด การจำแนก
วรรณกรรมสำหรับเด็ก จากประเทศในกลุ่มตะวันออก
เฉียงใต้และประเทศตะวันตก เช่น ปริศนาคำทาย เพลง
กล่อมเด็ก บทกลอนหรือบทเพลงสำหรับเด็ก นิทาน เทพ
นิยายและสมุดภาพ 
 Features, forms, content, viewpoint, 
classification of literature work for children from 
SEA and Western countries, study of subgenres: 
riddles, lullabies, nursery rhymes, fables, fairy 
tales, and picture books 
 

2108316  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก   3(2-2-5) 
              Learning Management for Thinking 

Skill Development through 
Children Literature 

              ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก 
ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะ 
ใช้ วรรณ กรรมสำห รับ เด็ ก ในการจั ด การ เรี ยน รู้
ภาษาอังกฤษควบคูก่ับทักษะการคิด 
            Study and analyze children’s 
literature, identify and explain elements, types, 
and characteristics of children’s literature, use 
children’s literature in teaching English to 
develop thinking skills 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

2108428 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 2108317  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 1. ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
                                   3(3-0-6) 
  Seminar in Teaching English 
  นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในการการสอนภาษา
รวมไปถึงการแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการ
ฝึกอบรมในการสอนภาษาอังกฤษเช่น บทความ, วารสาร
และกรณีศึกษา  
 Presenting both the problems of  
language teaching and their solutions, using the 
information gathered  from their training in 
teaching English as well as the professional 
articles,  journals, periodical, and case study 
 

             Seminar in English Language 
Teaching 

              ศึ กษ าแน วโน้ ม และประ เด็ น การสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 
             Study current trends and issues of 
English language learning management, 
exchange and reflect on Internship’s 
experiences, and how to design English 
classroom activities to meet learners’ needs, 
potentials, and contexts 
 

รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หนว่ยกิต 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

2108213 วัฒนธรรมตะวนัตกศึกษา   3(3-0-6)    
 Western Culture Studies 
 เปรียบเทยีบความรู้ทางวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับวัฒนธรรมของผู้เรยีนความเหมือนและความต่าง 
อภิปรายข้อถกเถียงในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมความ
เข้าใจระหว่างวัฒนธรรม  
 Comparing the culture of the English 
native speaker and the students’ own culture, 
similarities and differences, controversy in cross 

– cultural communication , intercultural 
awareness 

2108419  วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ   
3(2-2-5) 
              World Cultures for Teachers of 

English 
              ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรม
ของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มีส่วนร่วมกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการส่ งเสริมและเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิน่ของตนผ่านการทำโครงงาน มีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้าง
เครือข่ายทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพื้ นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
                Study, analyze, compare local 
cultures and the world society, collaborate 
with guardians and community to promote and 
publish local cultures through project 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
6. ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
implementation and participate in exchanging 
professional experiences and establishing 
English teacher professional networks based on 
the world change and the cultural differences 

จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ไม่มี 2108420  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน  
3(2-2-5) 
              English for Language Proficiency 

Tests 
ศึกษาเทคนิคการทำแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
เ ช่ น  TOEFL IELTS แ ล ะ  TOEIC  แ ล ะ ฝึ ก ท ำ
แบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ระดับ B2 
              Study various techniques needed for 
English proficiency tests, such as TOEFL, IELTS 
and TOEIC, do a variety of relevant tests to 
prepare learners for level B2 in CEFR 
 

 

ไม่มี 2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 
2108207  วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ  
3(2-2-5) 
              Literary Works for English 

Language Teaching 
              ศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธ์
ร้อยแก้วและร้อยกรอง  ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์งาน
วรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกบัการสอนอ่านวรรณกรรม  
              Study patterns and elements of 
prose and poetry, interpret, analyze and 
criticize literary works, conduct learning 
activities, relating to literature reading 
 
 
 
 

 

2108316 การผลิตและปรับสื่อ เพ่ื อใช้สอนภาษา  2108210  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 1. ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
    3(3-0-6) 
    Material Production and Adaptation    
 ความหมายและประเภทของสื่อการเรียนการ
สอน  หลักการเลือกสื่อ การปรับสื่อและการผลิตสื่อการ
สอนสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ 
 Definition and types of teaching 
material, selection of material, adapting, and 
producing materials for English teaching 

ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
             Material Development and 

Learning Innovations in English 
Language Teaching 

             ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และ
ประเมินสื่ อและนวัตกรรมเพื่ อการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
            Study, select, design, develop, 
produce, utilize, and evaluate learning 
materials and innovations for a variety of 
English language learning. 

รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หนว่ยกิต 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

2108314 การเขียนเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
             Academic Writing    
 การ เขี ยนอนุ เฉทแบบพรรณ นาโวห าร 
บรรยายโวหาร สาธกโวหาร   เขียนเรียงความ บทความ 
วารสาร และบทคัดย่อ  
              Paragraph writings; narrative, 
descriptive, argumentative, essay, article, journal, 
and abstract 

2108211  ก า ร เขี ย น เชิ ง วิ ช า ก า รส ำ ห รับ ค รู
ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
            Academic Writing for Teachers of 

English 
            ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และฝึกฝนการเขียน
เชงิวิชาการ การเขียนรายงานทางวชิาการ การเขยีน
บทความทางวชิาการภาษาอังกฤษ 
             Study academic formats and 
characteristics, and practice academic writing, 
academic report writing, and English academic 
article writing 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
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6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 
 
 

2108424 การวัดและประเมินผลทางภาษา       
    3(3-0-6) 
 Language Measurement and 
 Assessment  
 รูปการวัดและประเมินผลทางภาษาเช่น การ
ประเมินแฟ้มสะสมงาน ขอบเขตเนื้อหาในการประวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือในใช้ประเมินการสร้างแบบทดสอบ
การประเมินทักษะทางภาษา การประเมินตามสภาพจริง 
คุณภาพแบบทดสอบ การตีความคะแนนการสอบ เกณฑ์
การประเมิน 
 Characteristics of language 
measurement and assessment: portfolio, 
content area assessment and the tools for 
assessment, test construction, language skills 
evaluation, authentic assessment, analytical test 
quality, test score interpretation and criteria 

2108313  ก ารวั ด แล ะป ระ เมิ น ผ ล ก า ร เรียน รู้
ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
              English Language Assessment 
              ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและประเมินผล 
การหาคณุภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์
เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
             Study theories in language testing and 
assessment, new approaches to language 
testing and assessment, test design and their 
validation, advances in language testing 
technology, develop skills in designing, trialing 
and analyzing assessment instruments in 
English learning context 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกิต 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

2108425 การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
              3(3-0-6)
 Research in  English  Language 
Classroom          

      การออกแบบการวิจัยในช้ันเรียนพ้ืนฐาน การ
เก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การตคีวามหมายของข้อมูล

2108315  ก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
              Research in English Language  
              Teaching 
              ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง ดำเนินการวิจัย 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
คำอธิบาย
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และการเขียนรายงาน วิจัยเชิงปรมิาณและคณุภาพ 
สำรวจปญัหาทีเ่กดิขึ้นในช้ันเรียนภาษา ทักษะการเรียน 
การจดบันทึก การค้นควา้ในห้องสมุด อินเตอรเ์น็ต การใช้
สติเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู 
     Fundamental classroom 
research design, data collection and 
analysis, interpretation of data and 
reporting  writing; quantitative and 
qualitative, investigating what actually 
happens inside the language classroom, 
practical study skills, work on note – 
taking, library research, Internet access, 
and relevant statistical analysis 

นำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบ
และถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
              Study research methodology in 
English language teaching, search for 
information, organize, conduct research, 
prepare and publish research report 
systematically and accurately based on 
research in English language teaching 
 

รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
5. ปรับปรุง
จำนวน 
หน่วยกติ 
6. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ไม่มี 2108421 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 
             Creative writing        3(2-2-5) 

เขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น เรื่องสั้น 
โฆษณ า บทความรีวิว  และบทกวี   ฝึ ก เขี ยนงาน
สร้างสรรค์ดังกล่าว 
Practice of various types of creative writing 
such as short stories, advertisements, editorial 
review, and poems 

 

ไม่มี 2108422 ภาษาศาสตร์จิตวทิยา 
            Psycholinguistics            3(2-2-5) 

ภาษาศาสตร์จิตวิทยาร่วมสมัย สมรรถนะทางด้าน
ภาษา ชีววิทยาเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา การสร้างภาษา 
ความเข้าใจภาษา  ภาษาศาสตร์จิตวิทยาในสังคมที่เป็น
ระบบสองภาษา การเรียนรู้ภาษาที่เกิดขึ้นพร้อมกันและ
ต่อเนื่อง กระบวนการรู้คิดในสมองคนที่พูดสองภาษา 
ภาษาศาสตร์จิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจ งานวิจัยที่สำคัญ
เกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ มุมมองเกี่ยวกับกลไก ทางสังคม
ที่มีต่อภาษา การลดลงและเพิ่มขึน้ของแรงจูงใจ 
Contem porary psycholign istics, lingu istic 
competence, biological foundation of language, 
producing language, understanding language, 
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psycholinguistics of bilingualism, simultaneous 
and successive language acquisition, cognition 
and  b ilingual b ra in , p sycho lingu is tics o f 
motivation, hilights in motivation reserch, socio 
– dynamic perspectives in language, learning 
motivation, ebbs and flows of motivation 

2108319 การฟังและการพูดเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ
                                         3(3-0-6)
 Listening and Speaking for 
 Specific Purposes  
          ตี ค ว าม แ ล ะ แ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น จ า ก
สื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ การปรึกษาหารือ 
แก้ไขปัญหา อภิปราย และการพูดในท่ีสาธารณะ 
 Interpreting and expressing opinions 
from mass and social online media, negotiations, 
problem solving, discuss making, public speaking 

2108423 การฟังและการพูดเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ        
                                                    3(2-2-5)  
Listening and Speaking for Specific Purposes 

ตีความและแสดงความคิดเห็นจากสื่อสารมวลชน
และสื่อสังคมออนไลน์ การปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา 
อภปิราย และการพูดในท่ีสาธารณะ 
     Interpreting and expressing opinions from 
mass and social  online media, negotiations, 
problem solving, discuss making, public 
speaking 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

2108322 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง    
   วัฒนธรรม             3(3-0-6) 
   English for Cultural   
   Communication 
   ลักษณะ ประวิติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทยสถาบันทางสังคมทั้งสาม วันหยุดและ
เทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหาร นาฏศิลป์ กีฬา 
การละเล่น กิจกรรมสร้างสรรค์ ศาสนา และวัฒนธรรม
มุสลิม 
  Characteristics, history, and unique of 
Thai culture, three traditional institutions of 
country, holiday and festival, customs, traditions,  
cuisine, theatric arts, sports, games, recreational 
activities, religions, and Islamic culture   

2108424 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรม                      
                                                    3(3-0-6) 
             English for Cultural Communication 

       ลักษณะ ประวิติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทยสถาบันทางสังคมทั้งสาม วันหยุดและ
เทศกาล ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหาร นาฏศิลป์ 
กีฬา การละเล่น กิจกรรมสร้างสรรค์ ศาสนา และ
วัฒนธรรมมุสลิม 
Characteristics, history, and unique of Thai 
culture, three traditional institutions of country, 
holiday and festival, customs, traditions,  
cuisine, theatric arts, sports, games, recreational 
activities, religions, and Islamic culture 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 

2108430 การสอนภาษาอังกฤษระดับ  
   ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา                                      
               3(3-0-6) 
   Teaching English for Primary  
   and Secondary Level 

2108425 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา                                  3(3-0-6) 
            Teaching English for Primary and 
Secondary Level 

      ฝึกและสาธิตการสอน  เทคนิคการสอน

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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   ฝึกและสาธิตการสอนโดย เทคนิคการสอน
ภาษาองักฤษสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา เช่น 
การสอนสะกดคำและอ่านออกเสียง การสอนแบบการ
 ต อ บ ส น อ ง  นิ ท าน ภ า ษ าอั งก ฤ ษ  เพ ล ง
ภาษาอังกฤษ เกมส์ภาษาอังกฤษ  
 ฝึ ก และส าธิ ต ก ารสอน  เท คนิ ค ก ารสอน
ภาษาอังกฤษสำหรบันักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เช่น การ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บทบาทสมมุติ เกมส์ทาง
ภาษา เทคนิคการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก การสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน การอภิปรายกลุ่ม และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 
 Teaching practice and demonstration, 
teaching techniques for primary  students such 
as phonic instruction, TPR, stories, songs, and 
language games 
  Teaching 
practice and demonstration, teaching techniques 
for secondary students such as CLT, role play, 
language games, active learning, peer instruction, 
discussion group, collaborative problem-solving 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เช่น การ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บทบาทสมมุติ เกม
ทางภาษา เทคนิคการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก การ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การอภิปรายกลุ่ม และการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 
            Teaching practice and demonstration, 
teaching techniques for secondary students 
such as CLT, role play, language games, active 
learning, peer instruction, discussion group, 
collaborative problem-solving 

 
 
 

2108320 ไวยากรณ์เพ่ือการประยุกต ์  
    3(3-0-6) 
 Grammar for Application 
 ทบทวนไวยากรณ์ อนาคตกาลที่ใช้ในอดีต
กาล และการใช้อนาคตกาลในรูปแบบอื่นๆ กริยาช่วยและ
กริยาที่เป็นกึ่งกริยาช่วย กริยาบอกสภาวะ การรายงาน
ประโยคที่เป็นกรรมวาจก ประโยคคำถามแบบปฏิเสธ 
ประโยคคำถามแบบสะท้อนกลับ การใช้กริยาในประโยค 
การรายงานคำพูดและความคิดของคน การใช้วิเศษณานุ
ประโยคเพื่อบอกเหตุผล จุดประสงค์และผลลัพธ์ การ
เชื่อมโยงความความคิดจากประโยคและระหว่างประโยค 
 Tense review, the future tense seen 
from the past and other way to talk about 
future, modal and semi-modal, linking verbs, 
negative questions,  echo questions, verb 
complement, reporting people’s word  and 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 
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thought, adverbial clause for giving reason , 
purposes, and results, connecting ideas in 
sentence and between sentence, organizing 
sentence 
2108321 การใช้ สื่ อประสมใน การเรียนการสอน       
 ภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
 Multimedia for Learning and 
 Teaching English  
 เครื่องมือเทคโนโลยีในการเรียนและการสอน
ภาษา เช่น ซีดี วีดีทัศน์ฮารด์แวร์ซอฟท์แวร์ อินเทอร์เน็ท 
และสื่อสังคมออนไลน์ 
 Technological tools for learning and 
teaching language such as CD, video, computer 
hardware, software, Internet, and social online 
media 
 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 

2108323 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 
           Business English   
   การใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ เพื่อ
พัฒนาความสามารถทางภาษาสำหรับการสื่อสารใน
สำนักงาน ศึกษารูปแบบของการเขียนจดหมายบันทึก
ข้อความและวาระการประชุม การพัฒนาทักษะการพูด
และการฟัง ทักษะและการโต้ตอบในสถานการณ์จริง 
รวมถึงการอ่านเกี่ยวกับการดำเนินความเข้าใจใน การ
สื่อสารทางธุรกิจมากขึน้ 
  Use in a business context.  
Concentration on improving the language 
needed for an inter-office communication.  
Examination on necessary form of letter, memo 
and agenda, minutes of meeting and other 
common business articles,  development of 
speaking and listening skill through interactive 
practices in authentic situation of business 
transactions.  The introductory reading on 
business materials for the greater understanding 
in business communication 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 
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2108426 การอภิปรายและการโต้วาท ี 
   ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
   English for Discussion and  
   Debate  
   ความแตกต่างระหว่างการอภิปรายและการ
โต้วาที ชนิดและรูปแบบการอภิปรายและการโต้วาที กฎ
ทั่วไปของการโต้วาที เทคนิค การเลือกหัวข้อ และการ
เตรียมตัวโต้วาที ปฏิบัติการอภิปรายและโต้วาทีจริง 
   Difference 
between discussion and debate, types and formats of 
discussion and debate, general rules for debate, 
debate techniques, seeking topic and preparing for 
debate, performing discussion and debate 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 

2108427 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 
                                   3(3-0-6) 
    English Learning Through  
   Performances  
   องค์ประกอบของการแสดง การสื่อสารด้วย
คำพูดในการแสดง สร้างสถานการณ์ต่างๆท่วงท่าและ
พื้ นที่ ที่ ใช้แสดงสวมบุคลิ ก ให้ เป็ น เหมื อนตั วละคร 
จุดประสงค์ในการแสดง การใช้เสียง การฟังและการ
โต้ตอบและการสาธิตการแสดง 
   Components of drama, oral 
communication skill in drama, creating various 
situation, movement and space, character 
development, objectives and tactics, voice, 
listening and reacting ,and actual demonstration 
 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 

2108429 การประยุกต์ทฤษฏีในการสอน 
   ภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
   Application of English   
   Principles in Practice  
              สาธิตการสอน  ออกแบบสื่อการสอน การ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การ สอนแบบจุลภาค 
การสังเกต การจัดการ การจดับอร์ดนิทรรศการใน
ห้องเรียน 

ไม่มี ปรับรายวิชา
ออก 



165 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช2559) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
              Teaching demonstration , material design, peer 
teaching, micro teaching, classroom observation, classroom 
management and exhibition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683 /2561   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560   

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัตงิานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบงัคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
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187 
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194 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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209 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมือ่วันที ่6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

 
ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. รายวิชาควรช่วยเพิ่มสมรรถนะ 4 ทักษะ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน รวมทั้งไวยากรณ์ วรรณคดี ทฤษฎีการ
เรียนรู้ภาษา และการสอนภาษา 

ไม่ปรับปรุง 

2.  รายวิชาเน้นด้านเทคโนโลยีมากเกินไปซึ่งถือเป็นสิ่งที่
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง 

ไม่ปรับปรุง 

3.  เพ่ิมทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา Psycholinguistics เพ่ิมรายวิชา Psycholinguistics 
เป็นรายวิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 

   
   
   
   
   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมือ่วันที ่19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

 

 
 

 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เพ่ิมสถานภาพของหลักสูตรในส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลาง 

เพ่ิมแล้ว 

2 แก้ไขข้อย่อย 8.5 เป็นผู้ประกอบการ ในหัวข้ออาชีพที่

สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ข้อย่อย  

8.1-8.4 

แก้ไขแล้ว 

3 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แก้ไขแล้ว 

4 ปรับจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 

จำนวนหน่วยกิตในแผนการศึกษา 

ปรับแก้ไขแล้ว 

5 แก้ไขชื่อกลุ่มวิชา “วิชาเอกเลือก” เป็นวิชาเสริม

สมรรถนะ ตามมคอ.1 

แก้ไขแล้ว 

6 ปรับหน่วยกิตของวิชาในกลุ่มวิชาเอกให้สอดคล้องกับ

คำอธิบายรายวิชา 

ปรับแล้ว 

7 แก้ไขกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาโดยระบุกระบวนการและเครื่องมือในการทวน

สอบ 

แก้ไขแล้ว 

8 ตรวจสอบหน่วยกิตโครงสร้างของหลักสูตรให้ตรงกับแผน แก้ไขแล้ว 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมือ่วันที ่29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เพ่ิมข้อความในหมวดที่ 3 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา 

“ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน และกิจกรรมเสริม

หลักสูตรนอกเวลาเรียน” 

เพ่ิมแล้ว 

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปรญิญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลกัสูตร  ครศุาสตรบัณฑิต     
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ชือ่ – สกุล นางสาวตรีนุช  เกิดทองคำ   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกดั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวชิา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.ม ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2559 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 2552 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวชิาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสอืรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 (ไม่มี) 

   6.2.3   บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

Kerdtongkum, T., Valdez, M. Cecilia, Jehdo, K., Arlae, S., So-u, S., 
Jingjitcharoenchai, C., Kaweian, S., Badklang, C. (2017). Enhancing the 
Quality of Teacher Preparation Program in Yala Rajabhat University: 
Exploring the Needs of Schools and 5th Year TEFL Pre-Service Students. In 
the 4th YRU National and International Conference in Islamic 
Education and Educational Development on Future and Challenges 
18th-19th May 2017 (pp.1105-1114). Yala: Master of Teaching Islamic 
Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7 ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

ชื่อวิชา หลักการเขียน       3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ไวยากรณ์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียน 1       2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียน 2       3 (2-2-5) นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท  
ไมมี่ 
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(ลงชื่อ)                เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ ตรีนุช  เกิดทองคำ)  

                                          8   มกราคม  2562      
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/ประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต                                         
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ – สกุล นางสุกนิา อาแล   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวฒิุ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก National University of 

Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

Ph.D. TESL/TEFL 2550 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

กศ.ม. วรรณคดีตะวันตก 
(ภาษาอังกฤษ) 

2529 

     ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2522 
 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

อาจารย์ดร.พิมปวีณ์  สุวรรณโณ, ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา, อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ,             
ผศ.ดร.สุกินา อาแล. (2561). การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยเชิงพ้ืนทีข่อง
นักศึกษา.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้รว่มวิจัย)              

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมนิและตรวจสอบ 
Kerdtongkum, T., Valdez, M. Cecilia, Jehdo, K., Arlae, S., So-u, S., 

Jingjitcharoenchai, C., Kaweian, S., Badklang, C. (2017). Enhancing the 
Quality of Teacher Preparation Program in Yala Rajabhat University: 
Exploring the Needs of Schools and 5th Year TEFL Pre-Service Students. In 
the 4th YRU National and International Conference in Islamic 
Education and Educational Development on Future and Challenges 
18th-19th May 2017 (pp.1105-1114). Yala: Master of Teaching Islamic 
Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวชิาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไมม่ี) 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 23 ปี 
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษา     3 (3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักและวิธีการแปล      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  วรรณคดีตะวันตก      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักการสอนภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนเชิงวิชาการ      3 (3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา  การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนเชิงวิชาการ      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  วรรณกรรมสำหรับเด็ก      3 (3-0-6) นก. 
  

7.2 ระดับปริญญาโท  
  (ไม่มี) 

(ลงชื่อ)                 เจ้าของประวัติ 
                                                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.สุกินา อาแล)  

                                                   8   มกราคม  2562      
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 
1. อาจารยป์ระจำหลักสตูร  ครศุาสตรบัณฑิต     
 สาขาภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวชณิตา เกา้เอ้ียน  
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกดั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก University of Durham, United 
Kingdom ประเทศอังกฤษ 

EdD (Doctor 
of Education) 

English Education 2561 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ศศ.ม การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

2547 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศศ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2535 
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่ มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
Kerdtongkum, T., Valdez, M. Cecilia, Jehdo, K., Arlae, S., So-u, S., 

Jingjitcharoenchai, C., Kaweian, S., Badklang, C. (2017). Enhancing the 
Quality of Teacher Preparation Program in Yala Rajabhat University: 
Exploring the Needs of Schools and 5th Year TEFL Pre-Service Students. In 
the 4th YRU National and International Conference in Islamic 
Education and Educational Development on Future and Challenges 
18th-19th May 2017 (pp.1105-1114). Yala: Master of Teaching Islamic 
Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University. 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

    ชื่อวิชา  หลักการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ  3 (2-1-6) นก. 
 ชื่อวิชา  พฤตกิรรมการสอน    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ปรัชญาการศึกษา    3 (2-1-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาและวัฒนธรรม    3 (2-2-6) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักการสอนภาษา    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  วัฒนธรรมตะวันตกศึกษา    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (3-0-6) นก. 
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 ชื่อวิชา  การพัฒนาการพูดและการอ่าน   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การพูดและการฟังในสถานการณ์   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  วรรณคดีอาเซียน     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ไทยศึกษา     3 (3-0-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การประเมินและวัดผลทางภาษา   3 (3-0-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การสร้างขอ้สอบภาษาอังกฤษ   3 (3-0-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู   3 (2-7-0) นก. 
 ชื่อวิชา  การแปล      3 (2-1-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนเชิงวิชาการ    3 (2-1-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านเชิงวิเคราะห ์    3 (2-1-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ   3 (2-1-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับงานท่องเทีย่ว   3 (2-1-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศึกษา   3 (2-1-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์  3 (2-1-6) นก. 
  

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี 
ไม่มี 
 
 

(ลงชื่อ)  เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ ดร.ชณิตา เก้าเอ้ียน)  

                                        8  มกราคม 2562      
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ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

                                                                                               

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  ครศุาสตรบัณฑิต                                                    
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                    

2. ชื่อ – สกุล นางสาวคอลีเย๊าะ เจ๊ะโด     
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2552 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ ภูมิศาสตร์ 2546 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสอื หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด. (2560). ระบบคำและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ. ยะลา: มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา. (225 หนา้) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสอืรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมนิและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ   

Kerdtongkum, T., Valdez, M. Cecilia, Jehdo, K., Arlae, S., So-u, S., 
Jingjitcharoenchai, C., Kaweian, S., Badklang, C. (2017). Enhancing the 
Quality of Teacher Preparation Program in Yala Rajabhat University: 
Exploring the Needs of Schools and 5th Year TEFL Pre-Service Students. In 
the 4th YRU National and International Conference in Islamic 
Education and Educational Development on Future and Challenges 
18th-19th May 2017 (pp.1105-1114). Yala: Master of Teaching Islamic 
Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2 (1-2-3) 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (3-6-0) 
ชื่อวิชา  การผลิตและปรับสื่อเพ่ือใช้สอนภาษา 3 (2-2-5) 
ชื่อวิชา  วจีวภิาคและวากยสัมพันธ์ 3 (3-0-6) 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5 (4-5-0) 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2 (1-2-3) 
ชื่อวิชา  การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน       2(1-2-3) 
ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องตน้ในการใช้สื่อผสมสอนภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
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ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อสอนภาษา 2 (1-2-3) 
ชื่อวิชา  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-2-5) 
ชื่อวิชา  การผลิตและปรับสื่อเพ่ือใช้สอนภาษา 3 (2-2-5) 
ชื่อวิชา  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3) 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5 (4-5-0) 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (3-6-0) 
ชื่อวิชา  การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2 (1-2-3) 

 
7.2 ระดบัปริญญาโท  

ไม่มี 
 
 

(ลงชื่อ)                เจ้าของประวัติ 
                                          

                                                  (อาจารย์ คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด)  
                                                   8 มกราคม 2562      
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลกัสูตร  ครศุาสตรบัณฑติ     
 สาขาภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวสุนิสา โส๊ะอุ  
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Aligarh Muslim University ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 2550 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ   
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสอื 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
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6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสอืรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
Kerdtongkum, T., Valdez, M. Cecilia, Jehdo, K., Arlae, S., So-u, S., 

Jingjitcharoenchai, C., Kaweian, S., Badklang, C. (2017). Enhancing the 
Quality of Teacher Preparation Program in Yala Rajabhat University: 
Exploring the Needs of Schools and 5th Year TEFL Pre-Service Students. In 
the 4th YRU National and International Conference in Islamic 
Education and Educational Development on Future and Challenges 
18th-19th May 2017 (pp.1105-1114). Yala: Master of Teaching Islamic 
Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด   
6.3.1 ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รบัการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด   

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 

ชื่อวิชา การเขียนโดยเน้นกระบวนการ     3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์เบื้องต้น              3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียน 2       3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การแปลเบื้องต้น       2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาไทย    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น     3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  สัทศาสตร์และสัทวิทยา       2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  การแปล 1         2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ   2 (1-2-3) นก. 
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 ชื่อวิชา  การแปล 2       3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1      2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  สัทศาสตร์และสัทวิทยา      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา   ไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   สัทศาสตร์และสรวิทยา     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   หลักและวิธีการแปล     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษหรรษา     3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา   การแปลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ   3 (3-0-6) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท  
ไม่มี 
 

(ลงชื่อ)            เจ้าของประวัติ 
                                                  (สุนิสา  โส๊ะอุ)  

                                                  8  มกราคม 2562     
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจำหลักสูตร  ครศุาสตรบัณฑิต     
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     

2. ชื่อ – สกุล นางสาวชีวลา   บาดกลาง      
3. ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปร.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 2562 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ ศศ.ม การสอนภาษาอังกฤษ 2550 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ตำรา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Badklang, C. and Srinon, U. (2018). Analysis of Attitudinal Resources in an EFL  
University Classroom Talk in the Deep South of Thailand: An Appraisal 
Perspective. The New English Teacher, 12 (2), 106-128. 

 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่
มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
            Badklang, C. and Srinon, U. (2018). The Construal of Attitudinal Resources in the  
   Discourse of the Song Title “Returning Happiness to the People” By Gen. 
Prayuth  
   Chan-ocha: an Appraisal Analysis. The Journal of Humanities, 10 (1), 251-257. 
   

Badklang, C. (2018). Establishing Rapport in an EFL Classroom Discourse: An 
Appraisal Perspective. The 1st Rajamangala Surin International 
Conference Proceedings, 1-7. 

 
Kerdtongkum, T., Valdez, M. Cecilia, Jehdo, K., Arlae, S., So-u, S., 

Jingjitcharoenchai, C., Kaweian, S. and Badklang, C. (2017). Enhancing the 
Quality of Teacher Preparation Program in Yala Rajabhat University: 
Exploring the Needs of Schools and 5th Year TEFL Pre-Service Students. In 
the 4th YRU National and International Conference in Islamic 
Education and Educational Development on Future and Challenges 
18th-19th May 2017 (pp.1105-1114). Yala: Master of Teaching Islamic 
Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University. 

 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
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6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์สอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
ชื่อวิชา  การแปล 1       2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา การแปล 2       2 (2-0-4) นก. 

 ชื่อวิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนภาษาอังกฤษ  3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ     2 (2-0-0) นก. 
 ชื่อวิชา  ความรู้เบื้องตน้ในการใช้สื่อสอนภาษา    2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  อังกฤษธุรกิจ 1       3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักการเขียนภาษาอังกฤษ     2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  การผลิตและปรับสื่อเพ่ือใช้สอนภาษา    2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การทดสอบและการวัดผลสำหรับครูภาษา    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรม    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การอ่านเชิงวิเคราะห์      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคการอ่าน       3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ    3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ    3 (2-2-5) นก. 

 

 
7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี 

ไมมี่ 
 
 

(ลงชื่อ)                                       เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ ชีวลา  บาดกลาง)  

                                          8 มกราคม 2562      
 

  


