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ค าน า 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มีสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้อง กับสภาพสังคม
เทคโนโลยีในปัจจุบันและความต้องการของท้องถิ่นเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตร 4 ปี) 
และปรับแก้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จุดเด่นของหลักสูตร คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ในการปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ     
และความสามารถใน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ในรูปแบบของสื่อดิจิทัลส าหรับยุค Thailand 4.0 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ 
การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร หลักสูตรฉบับนี้ได้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อสังเกตจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรคณาจารย์      
และนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
       รหัสหลักสูตร  :  25521571106774 
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา(4ปี) 
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in English and  
        Educational Technology 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
       ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา) 
 ชื่อย่อ :  ค.บ. (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (English and    
        Educational Technology) 
    ชื่อย่อ :  B.Ed. (English and Educational Technology) 
 

3.  วิชาเอก 
  ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า  159  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1  รูปแบบ 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
  5.2  ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรี ทางวิชาชีพ 
  5.3  ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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  5.4  การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
  5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  6.2  เริ่มใช้ใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  6.3  คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
    ในคราวประชุม  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  6.4  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  6.5  สภาวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
    ในคราวประชุม  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 
  6.6  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
    ในคราวประชุม  ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 
  6.7  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อนุมัติหลักสูตร 
    ในคราวประชุม  ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
  6.8  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
    ในคราวประชุม  ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
  6.9  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อนุมัติหลักสูตร 
    ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  พ.ศ. 2562 ในปี
การศึกษา 2564  
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
  8.2  ครูผู้สอนเทคโนโลยีการศึกษา 
  8.3  นักวิเทศสัมพันธ์ 
  8.4  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 
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  8.5  นักประชาสัมพันธ์ 
  8.6  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
  8.7  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เช่น  
        นักแปล นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น 
 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึ กษาของอาจารย์  
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1.นางฟารา่  สุไลมาน 
  อาจารย ์
  3-1006-02370-36-5 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2547 
 

2541 
2.นางสาวนูรฮสัวานี  บอตอ 
  อาจารย ์
  1-9605-99010-10-0 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษานานาชาติ)  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2553 
 

2551 
3.นางสาวสาวิตรี  มะดอมะ 
  อาจารย ์
  1-9608-00047-11-7 

ศศ .ม.  (การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ) 
บธ .บ.  การจัดการธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ม ห าวิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี 
ราชมงคลกรุงเทพ 

2557 
 

2552 

4.นายสิทธิชัย  แพงทิพย์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  3-4599-00177-47-0 

ปร .ด.  (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางเขน 

2561 
2532 

 
2530 
 

5.นายสกล  สมจิตต์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  3-9501-0044674-1 

ศษ .ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2550 
 

2540 
6.นางสาวเฟรดาว  สไุลมาน 
  อาจารย ์
  3-9599-00277-55-1 

M.Ed. (Instructional 
Technology) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

International Islamic 
University Malaysia 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2550 
 

2547 
7.นางสาวอัญชริกา  จนัจุฬา 
  อาจารย ์ 
  1-9098-00001-77-8 
 

ปร .ด.  (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
 
กศ .ม.  (เทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา) 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

2560 
 
2552 

 
2549 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   โอกาสทางการศึกษาในสังคมปัจจุบัน ท าให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเป้าหมายส าคัญในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดี
ของประชาชนในชุมชน สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างประชาคม
อาเซียน โดยเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยมแนวความคิด ความเข้าใจกันระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนและเศรษฐกิจโลก โดยในแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ได้ก าหนดให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญอันดับแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาค
ด้วยการให้ความส าคัญกับการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยส่งเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาราชการของอาเซียน การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการอ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการศึกษา จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าหลักสูตรมาตรฐานเพ่ือให้ความรู้ 
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน ในการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ฐานความรู้ การพัฒนาครูซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก็จะต้องตอบสนองกับการ
จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการเป็นประชาคมอาเซียน
ในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  โดยการเพ่ิมทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคม อีกทั้งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างคุณภาพ
ประชากรของประเทศให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
 

  11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและ     
ที่สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพการเรียนการสอน       
จากการศึกษาพบว่าการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนยังมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในโรงเรียนส่วนภูมิภาค ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่มาจากตัวครู จากรายงานผล
การส ารวจเรื่อง ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (กองวิจัยทางการ
ศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2540) พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาเป็นผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางภาษาอังกฤษถึงร้อยละ 65 ตัวเลขดังกล่าวก่อให้เกิดค าถาม
ขึ้นมาว่าปัญหาของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จะมีสาเหตุหนึ่ง
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มาจากเรื่องนี้หรือไม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และประชาคม
อาเซียน 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ  
      ของสถาบัน 
  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   หลังจากการด าเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งถือเป็นการครบรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลกระทบจากสถานการณ์
ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก ที่มีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและ 
ที่สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สามารถจัด
การศึกษาแนวใหม่  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ 
  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจส าคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชน สังคมและประเทศชาติในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของ
สาขาวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง การผลิตบุคลากรด้าน
การสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนา
หลักสูตรที่ค านึงถึงปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและทีส่ามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ใน
การจัดการศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการเตรียมพร้อม
เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวด 
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์ 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน  
โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา
เลือก และ/หรือเลือกเสรีได้ 
  13.3  การบริหารจัดการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชาและ/หรือหมวด
วิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ ตลอดจนการประเมินผลให้
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สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการศึกษา 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
        ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาคูคุ่ณธรรม น าสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
  1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดท าข้ึน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน 
มุ่งเน้นการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาที่ดี  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
   1.3.1 เป ็นพลเมืองด ีม ีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 
   1.3.2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงได 
   1.3.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลในศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเท่าทันกับยุคสมัย   
   1.3.4 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่       
ที่ได้รับมอบหมาย 
   1.3.5 มีทักษะในการสอนที่ผสมผสานศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการหลักสูตรการศึกษาและการเรียนการสอน 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
   ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

-  การพัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
   จากหลักสูตรในระดับชาติ 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 
   กับความต้องการของสถานศึกษา 
   และท้องถิ่น 

- การประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้    
  บัณฑิตและนักศึกษา และส ารวจ   
  ความต้องการเข้าศึกษาต่อของ 
  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- รายงานผลการประเมิน 
  หลักสูตรของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์  
  บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต     

-  พัฒนาบุคลากรทั้งผู้เรียนและ 
   ผู้สอน รวมถึงการเรียนการสอน  
   การบริการวิชาการ และการฝึก 
   ปฏิบัติวิชาชีพครู เพ่ือให้สามารถ  
   น าความรู้ด้านเทคนิคและวิธีสอน 
   ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การสนับสนุนบุคลากรทั้งผู้สอน  
   และผู้เรียนให้ท างานบริการ 
   วิชาการ 
-  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   ของนักศึกษาที่เป็นหน่วยฝึก 
   ประสบการณ์วิชาชีพครู 

-  จ านวนโครงการและผล 
   การประเมินของแต่ละ 
   โครงการ 
-  ผลการประเมินการปฏิบัติ 
   การสอนในสถานศึกษา 
   ของนักศึกษา 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    
    ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
2.   การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
    ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
       ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม
เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และ
ผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
    2.3.1 นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ เพราะเป็นระบบการ
เรียนที่เน้นการเรียนรู้ และควบคุมตนเอง 
    2.3.2 นักศึกษาประสบปัญหาการด าเนินชีวิตที่ต้องห่างไกลจากผู้ปกครอง 
    2.3.3 นักศึกษาไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร 
  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
    2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา 
    2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนว เพ่ือการปรับตัวในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    2.4.3 จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือแนะน าให้ค าปรึกษาทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต 
    2.4.4 มีโครงการปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้มีความพร้อม
ในการเข้าศึกษา 
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  2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับ/ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 36 36 36 36 36 

ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 

ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 

ชั้นปีที่ 4 - - - 36 36 

รวม 36 72 108 144 144 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 36 36 
*หมายเหตุ : รับนักศึกษาร้อยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/2295 
 
  2.6  งบประมาณตามแผน 
        2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 14,500 บาทต่อภาค
การศึกษา 

1,044,000 2,088,000 3,132,000 4,176,000 5,220,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

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

รวมรายรับ 1,069,200 2,138,400 3,207,600 4,276,800 5,346,000 
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     2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. เงินคงคลัง ร้อยละ 20 213,840 427,680 641,520 855,360 1,069,200 
2. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
   ร้อยละ 40 

427,680 855,360 1,283,040 1,710,720 2,138,400 

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน          
   ร้อยละ 40 

427,680 855,360 1,283,040 1,710,720 2,138,400 

รวม 1,069,200 2,138,400 3,207,600 4,276,800 5,346,000 
จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 

 
  2.7  ระบบการศึกษา 
        แบบชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
        ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1  หลักสูตร 
        3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต
        3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
         โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวด
วิชาเลือกเสรี มีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตท้ังหลักสูตร ดังนี้ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
         2.1.1 วชิาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
         2.1.2 วชิาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
         2.2.1 วชิาเอกภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
        3.1.3  รายวิชา 
         รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา มีดังนี ้
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Listening and Speaking Skills   
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English Usage and Communication   
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2-2-5) 
 English for Professional Purposes  
   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 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 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  
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5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency Citizenship  
   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 The King Philosophy for Local Development  

 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
        2.1.1 วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Language for Communication  
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ

เป็นครู 
3(2-2-5) 

 Ethics and Spirituality for Teachers  
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1  
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2  
1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan  
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and 

Learning 
 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher  
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1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality Assurance 

in Education 
 

 
        2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1  
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 Internship 2  
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
 Internship 3  
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
 Internship 4        

 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
1115127 สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ    3(2-2-5) 
 Practical Phonetics  
1115128 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
 English Structure 1  
1115129 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
 English Structure 2  
1115130 สนทนาภาษาอังกฤษ 1  2(1-2-3) 
 English Conversation 1  
1115231 สนทนาภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
 English Conversation 2  
1115232 หลักการอ่าน 2(1-2-3) 
 Reading Principles  
1115233 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) 
 Paragraph Writing  
1115234 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Analytical Reading  
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_________________________________________________________ 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
 

1115235 หลักการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Teaching Methodology  
1115336 วรรณคดีวิจักษณ์ 3(2-2-5) 
 Literary Appreciation  
1115337 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 English for Classroom Communication  
1115338 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย* 
3(1-4-4) 

 English Teaching Behavior Using Modern 
Technology  

1115339 หลักการแปล 2(1-2-3) 
 Principles of Translation  
1115440 การเขียนเรียงความเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Basic Essay Writing  
1115441 การพูดในที่ชุมชน  2(1-2-3) 
 Public Speaking  

 
 2.2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
1103124 หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
 Principles and Theories of Learning Innovation   
1103125 การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
 Web Design for Education  
1103126 ภาพและเสียงประกอบดิจิทัลเพ่ือผลิตสื่อการสอน

ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Digital Illustrations and Audio Laboratory 

Operation for English Teaching Materials 
 

1103127 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Technology of Digital Photography  
1103228 การออกแบบและผลิตสื่อพ้ืนฐานส าหรับการสอน

ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Design and Production of Basic Materials for 

English Teaching  
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1103229 วิทยุและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Digital Radio and Television Program for Education  
1103230 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Technology Integration in English Teaching  
1103331 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 Operation and Maintenance of Educational 

Technology Equipment  
1103332 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Development of English Computer Games  
1103333 การบูรณาการเทคโนโลยีในงานวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ* 3(2-2-5) 
 Technology Integration in English Teaching 

Action Research  
1103334 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computerized Photography Decoration  
1103435 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Development of English Computer Multimedia  

Instruction  
1103436 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา   3(2-2-5) 
 Design of Educational Innovation  
1103437 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3) 
 Training Management and Seminar in 

Educational Technology   
1103438 การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ 2(1-2-3) 
 Utilization of Web-based Learning Resources  

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

          ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวม   
ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
 

_________________________________________________________ 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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        3.1.4  แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

และจิตวิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1103124 หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
1103125 การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
1115127 สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ 3(2-2-5) 
1115128 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

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

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
1103126 ภาพและเสียงประกอบดิจิทัลเพ่ือผลิตสื่อการ

สอนภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

1103127 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
1115129 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
1115130 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
 



18 

 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 

 1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1103228 การออกแบบและผลิตสื่อพ้ืนฐานส าหรับ 

การสอนภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

1115231 สนทนาภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
1115232 หลักการอ่าน 2(1-2-3) 
1115233 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
1103229 วิทยุและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
1103230 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน 

ภาษาอังกฤษ 
2(1-2-3) 

1115234 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
1115235 หลักการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีท่ี   3  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1103331 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี 

การศึกษา 
3(2-2-5) 

1103332 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1115336 วรรณคดีวิจักษณ์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
  รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
1103333 การบูรณาการเทคโนโลยีในงานวิจัยการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

1103334 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1115337 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
1115338 พฤติ กรรมการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3(1-4-4) 

1115339 หลักการแปล 2(1-2-3) 
  รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที ่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(290) 
  รวม 6 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
1103435 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

1103436 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา   3(2-2-5) 
1103437 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางเทคโนโลยี

การศึกษา 
2(1-2-3) 

1103438 การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ 2(1-2-3) 
1115440 การเขียนเรียงความเบื้องต้น  3(2-2-5) 
1115441 การพูดในที่ชุมชน 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
  รวม 22 หน่วยกิต 

 
  



21 

 

        3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น )อ-ป-ท(  
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 Thai for Communication  
  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์  วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 
ระดับของภาษา การใช้น ้าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน 
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 phonetics guidelines, read and 
write for comprehension on various types of writing, communicate with 
respect to proper social etiquette 

  
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Listening and Speaking Skills   
  ฟังและพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบท

สนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว 
(เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้าง
งาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตาม
มารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการ
สื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึก
ปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
 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, 
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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  
  สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ้าวัน การศึกษา ค้าบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ 

บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ 
การให้ค้าแนะน้า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น้าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่
คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือจับใจความส้าคัญ และประเด็นเพ่ือ
ถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์ส้าคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กัน
โดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั งสื่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จ้าเป็นต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 
 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 การสอนและเรื่องส้าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ

ครู อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเนื อหาอย่างได้ใจความ 
โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับ
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ประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และ
มุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั นๆ  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 

 
   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น )อ-ป-ท(  
5100140 สุนทรียะ 3(2-2-5) 

 Aesthetic  
  ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท้านอง และเนื อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภท

และเพลงร้าวงมาตรฐาน  เล่น เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร้าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบ
การแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการ
ทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบ
ฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท้าผลงานทางศิลปะ น้าเสนอผลงาน และ
วิพากษ์ผลงานศิลปะ 
 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 

  
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 

 Health Promotion and Care  
  สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส้าคัญของกีฬา

และนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัด
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบ
กีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้  ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ในด้านที่ส้าคัญ 
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 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 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น )อ-ป-ท(  
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 

 Logical Thinking  
  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค้านวณตามล้าดับขั นการด้าเนินการตัวเลข 

สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน 
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื นฐานของข้อมูลได้ 
 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 

  
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 

 21st Century Skills for Living and Occupations  
  สืบค้น  วิ เคราะห์  แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับทักษะ 8cs และทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญ
ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 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 
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5100144 พลเมอืงท่ีเข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency Citizenship  
  วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท้าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
มีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 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 

 
   1.4 วิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น )อ-ป-ท(  
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 The King Philosophy for Local Development  
  ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ

พัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ้าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท้างานโดยบูรณา
การแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 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 
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         2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   123   หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า     43   หน่วยกิต 
          2.1.1 วิชาการศึกษา   ไม่น้อยกว่า     31   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Language for Communication  
           ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส้าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อ
ความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน สืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส้าหรับ 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 

 
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers  
           ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด้ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส้าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส้าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจั ดการเรียนรู้ที่ เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  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 

 
1102101 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
           ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐาน
ทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 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 
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1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1   3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1  
           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ 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 
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1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2   3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2  
           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบู รณาการ การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  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 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 
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1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
 Individual Development Plan  
           จัดท าคุรุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะ

การปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

           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 

  
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้ 
  3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

 

           ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรีย นรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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           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 

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

สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้   โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ด ีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

           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 
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1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning  
           วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาของผู้เรียนในชั นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน้าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  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, 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 

 
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher  
         วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส้าหรับการจัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ โดย
ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
ให้ค้าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค้าแนะน้ากับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน
คิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน้าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี   มีความรอบรู้  ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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          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 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 

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

Education 
 

           บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการท้าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด้าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  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 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 
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          2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
          ไม่น้อยกว่า     12   หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1  
           สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน

วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ้าชั นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยี
ดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  สรุปแนวทางและลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกต
และวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน้าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน้าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

           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 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 
 Internship 2  
           ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

           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 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 
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1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
 Internship 3  
           ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้กับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           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 
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1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 
 Internship 4  
           ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิด
กระบวนการคิดข้ันสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           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 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 
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     2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า     80   หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า     40   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1115127 สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ    3(2-2-5) 

 Practical Phonetics  
 การออกเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียงหนักเบา จังหวะและท้านองเสียงสูง

ต่้า เน้นเสียงที่เป็นปัญหาส้าหรับคนไทย การฟังเพ่ือจ้าแนกเสียงและการออกเสียงใน
ภาษาอังกฤษ การอ่านและเขียนสัทอักษร เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 

Pronunciation of consonant and vowel sounds, stress, rhythm, and 
intonation; emphasis on English sound problems for Thai students, 
discrimination and pronunciation of English phonemes, and reading and 
transcribing phonetic symbols for English teaching application 
 

1115128 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
 English Structure 1  
 ชนิดของค าในภาษาอังกฤษ ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ 

ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท และค าสันธาน รวมทั้งประโยคตามกาล ในด้านความหมาย 
ประเภท รายละเอียด และวิธีการใช้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารและการสอน
ภาษาอังกฤษ  

Parts of speech; noun, pronoun, verb, adjective, adverb, 
preposition and conjunction including tenses focusing on meanings, 
types, explanations and usages for development of  English  
communication and teaching   
 

1115129 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
 English Structure 2  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 1115102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1  

Pre-requisite             : 1115102 English Structure 1 
หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นส าหรับการเขียนในระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ วลี 

อนุประโยค ประโยคความรวม ประโยคความซ้อนและประโยคความผสม รวมทั้ง
ความผิดพลาดที่พบบ่อยในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษของคนไทย เพ่ือส่งเสริมการ
สื่อสารที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
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More complex grammatical structure for basic writing; phrases, 
clauses, compound sentences, complex sentences and compound-
complex sentences including common grammatical errors in sentences 
made by Thai learners for accurate communication and English teaching 

 
1115130 สนทนาภาษาอังกฤษ 1  2(1-2-3) 

 English Conversation 1  
 ค้าศัพท์ รูปแบบประโยค และบทสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจ้าวันในสถานการณ์

ต่างๆ เพ่ือการอธิบาย การเล่าเรื่อง การบรรยาย การตั งค้าถามและตอบค้าถาม และ
การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  
        Vocabularies, expressions, and conversations on daily-life topics in 
different situations for explaining, narrating, describing, questioning and 
answering, and applying in English teaching  

 
1115231 สนทนาภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 

 English Conversation 2  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 1115103 สนทนาภาษาอังกฤษ 1  

Pre-requisite             : 1115103 English Conversation 2  
การสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจ้าวันในระดับที่ซับซ้อนขึ น การพูดสรุปความ      

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง การเสนอข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การอภิปราย   
ในชั นเรียน  

Conversations on more complex daily-life topics; summarizing, 
expression of opinions and logical arguments on listened topics; class 
conversations and discussion on common topics 

 
1115232 หลักการอ่าน 2(1-2-3) 

 Reading Principles  
 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ส้าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์และเดาความหมายจาก

บริบท อุปสรรคปัจจัย การใช้พจนานุกรม การใช้ค้าอ้างอิง  การจับใจความส้าคัญ 
กลวิธีการอ่านแบบข้ามและแบบคร่าว เพ่ือพัฒนาการอ่านในชีวิตประจ้าวัน และการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

Essential English reading skills: context clues, prefix and suffixes, 
dictionary usage, references, main ideas, skimming and scanning for 
daily life reading development, and applying in English teaching 
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1115233 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) 
 Paragraph Writing  
 โครงสร้างของอนุเฉท ประเภทของการเขียนอนุเฉท วิธีการเขียนอนุเฉทด้วย

ประโยคที่ชัดเจนและสัมพันธ์กับชื่อเรื่องโดยใช้รูปประโยคที่หลากหลาย โดยเน้นการ
เขียนเล่า การเขียนบรรยาย และการเขียนอธิบาย เพ่ือน้าไปสู่การเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

Paragraph organization, paragraph types, paragraph process writing 
with clear, title-related information using various types of sentences 
emphasizing on narrative, descriptive and expository paragraph writing 
for English essay preparation and English teaching application 

 
1115234 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 

 Analytical Reading  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 1115232 หลักการอ่าน   

Pre-requisite             : 1115232 Reading Principles   
 

 การวิเคราะห์งานเขียนภาษาอังกฤษ ประเภทความเรียง ข่าว สารคดี นิทาน เรื่องสั น 
ในด้านการแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงของผู้เขียน จุดมุ่งหมาย มุมมอง น ้าเสียงลีลา 
และทัศนคติของผู้เขียน ฝึกการสรุปความและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่าน  

Analysis of English essays and documentaries in terms of authors’ 
purposes, themes, implications, points of view, tones, styles and effects; 
summarizing and expressing opinions 

  
1115235 หลักการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Teaching Methodology  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองร่วมสมัย หลักการสอน วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

แบบต่างๆ และการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษทั งสี่ทักษะ คือ การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน  

Theories of contemporary second language acquisition, approaches 
and methods of English Language teaching and integrated teaching 
skills; listening, speaking, reading and writing 

  
1115336 วรรณคดีวิจักษณ์ 3(2-2-5) 

 Literary Appreciation  
 แนวคิดหลักในค้าประพันธ์ทั งร้อยแก้วและร้อยกรอง องค์ประกอบทาง

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ กลวิธีการประพันธ์ การสรรค้า ความเปรียบ จินตภาพและ
สัญลักษณ์ การฝึกอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมเพ่ือความซาบซึ งในสุนทรีย์ และการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
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Themes in prose and poetry, English literary components and  
techniques, choice of words, figures of speech, imagery and symbolism, 
reading practice and literary analysis for appreciation of aesthetic values and 
English teaching application 

  
1115337 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน 3(2-2-5) 

 English for Classroom Communication  
 ค าศัพท์ วลี ประโยคภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง และระดับสูง 

ส าหรับชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในบริบทและสถานการณ์ท่ีแตกต่าง 

Basic, intermediate and advanced English vocabularies, phrases and 
sentences for English classrooms and  English application for classroom 
management in different contexts and situations 

 
1115338 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 3(1-4-4) 

 English Teaching Behavior Using Modern Technology  
 คุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่ดี การจัดการห้องเรียนและทรัพยากรการ

เรียนรู้ทางภาษา แผนการสอน และการสอนค าศัพท์ ไวยากรณ์ การพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

Good characteristics of English language teachers, language 
classroom and resources management, lesson plan and teaching 
vocabulary, grammar, speaking, listening, reading and writing by applying 
modern technology 

  
1115339 หลักการแปล 2(1-2-3) 

 Principles of Translation  
 หลักการแปลเบื้องต้น ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ

ทับศัพท์ การเลือกศัพท์และการใช้พจนานุกรม โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมกับ
ความหมาย และการฝึกแปลในระดับค า ประโยค และอนุเฉท  เน้นการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

Basic principles of translation, differences between Thai and 
English, transliteration, word selection and dictionary usage, sentence 
structures for intended meanings and translation practice in word, 
sentence and paragraph levels emphasizing on English-Thai translation  
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1115440 การเขียนเรียงความเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Basic Essay Writing  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 1115233 การเขียนอนุเฉท  

Pre-requisite             : 1115233 Paragraph Writing 
การเขียนเค้าโครง การเขียนบทน า เนื้อเรื่อง และบทสรุป ของความเรียง

ภาษาอังกฤษขนาดสั้นประเภทบรรยายโวหาร และเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้เทคนิคการ
เชื่อมโยงอนุเฉทที่สละสลวย 

Writing outlines, introductions, bodies and summaries of English 
narrative and comparative essays with well-connected techniques 

 
1115441 การพูดในที่ชุมชน  2(1-2-3) 

 Public Speaking  
 การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวรายงาน การโต้วาที การเป็นผู้

ด าเนินรายการและพิธีกรภาษาอังกฤษ 
Discussions, opinion expressions, oral reports, debates, being                    

an English moderator and a master of ceremony  
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          2.2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า     40   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1103124 หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

 Principles and Theories of Learning Innovation   
 มโนมติ ความส้าคัญ องค์ประกอบ และลักษณะของนวัตกรรม แนวคิด หลักการ

และทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเรียนรู้  ประเภทสื่อ 
เปรียบเทียบกรณีศึกษาและวิเคราะห์การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในการศึกษายุค
ปัจจุบัน 

Concept, significance, components and features of learning 
innovation; concept, principles and psychology of learning theories 
relating to learning innovation; types of media; case study comparison 
and analyzation of the use of learning innovation in contemporary 
education 

 
1103125 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

 Web Design for Education  
 แนวคิด ความเป็นมา องค์ประกอบของเว็บเพจ ความเป็นมาของภาษา HTML 

เครื่องมือในการสร้างเอกสาร HTML 5 หลักการออกแบบเว็บ การจัดวางเนื อหาบน
หน้าเว็บ การจัดการข้อความ การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์ และการเพ่ิมลูกเล่นให้กับ
เว็บเพจด้วยการใช้งานสไตล์ชีท พร้อมทั งสามารถอัพโหลดเว็บเพจสู่พื นที่ผู้ให้บริการ 

Concepts and components of Webpages; the history of an HTML 
language; tools for creating HTML 5 documents; principles of web 
designing; contents management; text arrangement; webpages’ linking 
and the use of style sheets to enhance a webpage; as well as 
uploading webpages on a web host 

 
1103126 ภาพและเสียงประกอบดิจิทัลเพื่อผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

 Digital Illustrations and Audio Laboratory Operation  
for English Teaching Materials 

 

 หลักการ ความรู้ องค์ประกอบภาพ  และประเภทของภาพประกอบ งานสี
ส าหรับภาพประกอบ กระบวนการวาดภาพประกอบเพ่ือการศึกษาด้วยโปรแกรม
กราฟิกแบบเวกเตอร์ หลักการและกระบวนการผลิตเสียงด้วยโปรแกรมปฏิบัติเสียง
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของภาพประกอบทางการศึกษา 
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Principles, knowledge, elements and types of illustrations; colors 
for illustrations; processes in educational drawing using a vector drawing 
program; principles and processes of audio media production using 
audio programs in order to enhance illustrations for education 

 
1103127 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Technology of Digital Photography  
 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ พัฒนาการการถ่ายภาพ ประเภทของการถ่ายภาพ 

ทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการถ่ายภาพ      
การจัดองค์ประกอบภาพ  เทคนิคและศิลปะการถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์ภาพ  
ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยวิธีการร่วมสมัยและสมัยใหม่  การแก้ไขคุณภาพของภาพ 
การน าเสนอและเผยแพร่ภาพ 

Science of photography, photography development, categories of 
photography; theories and principles of photography; materials and 
equipment of photography; image arrangement, technique, art and 
invention of photography; photography production practice with 
contemporary methods, including image adjustment, presentation and 
dissemination  

 
1103228 การออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Design and Production of English Basic Materials  
 หลักการ ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบของสื่อพ้ืนฐาน ความรู้ด้านการออกแบบและ

กระบวนการผลิต วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผลิต ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อ
พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ในการเรียนรู้ ทดลองใช้ ประเมิน และ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

Principles, theories, concepts and patterns of basic media; knowledge 
of design and production process; equipment and producing tools; practice 
on media design and production relevant to objectives and learning results; 
trial, assessment, and improvement of basic media 
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1103229 วิทยุและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Digital Radio and Television Program for Education  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ประเภท รูปแบบ และกระบวนการผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ การเขียนบทวิทยุ
และโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลและการเผยแพร่ด้วยสื่อดิจิทัล 

Principles, concepts, theories, categories, formats and processes of 
production of a digital radio and television program for education, 
practicing using the production equipment, script writing, data storing 
and digital broadcasting 

 
1103230 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 

 Technology Integration in English Teaching  
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ในการบูรณาการเทคโนโลยีส้าหรับการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยี การจัดสภาพแวดล้อมในชั น
เรียนภาษาอังกฤษ การเลือกใช้เทคโนโลยีในการสอนทักษะภาษาอังกฤษอย่าง
เหมาะสม  

Principles, concepts and theories of technology integration for 
English teaching;  formats of technology-blended learning; learning 
environment in English classes; selecting appropriate technology in 
teaching English skills 

 
1103331 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 

 Operation and Maintenance of Educational Technology 
Equipment 

 

 ประเภท รูปแบบ ส่วนประกอบ หลักการ ระบบ ขั นตอนการท้างาน วิธีใช้
และการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีการศึกษาและห้องปฏิบัติการ
ภาษา ความรู้พื  นฐานเกี ่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการติดตั  ง การ
แก้ไขปัญหา การเก็บ และการดูแลบ้ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 
ห้องปฏิบัติการภาษา และอุปกรณ์สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  

Categories, patterns, components, principles and systems of 
educational technology and language laboratory equipment including 
their instructions and maintenance; the fundamentals of electricity and 
electronics knowledge; installation, problem solving, storage and 
maintenance of educational technology and language laboratory 
equipment and various types of information technology equipment 
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1103332 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Development of English Computer Games  
 หลักการและแนวคิดพื นฐานในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา การใช้

โปรแกรมส้าเร็จรูปในการสร้างเกม ด้วยขั นตอนการวางแผนเขียนผังงานแบบมีล้าดับ 
แบบมีเงื่อนไข และแบบท้าซ ้า การออกแบบ การสร้าง และการน้าเสนอเกมการศึกษา 

Principles and basic concepts of educational game development; the 
implementation of game engines with the process in planning using decision 
and loop flowcharts; designing, creating and presenting educational games 

 
1103333 การบูรณาการเทคโนโลยีในงานวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Technology Integration in English Teaching Action 
Research 

 

 การท้าการวิจัยในชั นเรียน ส้ารวจปัญหาที่เกิดขึ นจริงในชั นเรียนภาษาอังกฤษ  
การออกแบบการวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย 

Classroom action research in English language classes, investigation 
of problems in English language classrooms, research design by using 
educational technology as research instrument, data collection, data 
analysis and research report writing 

 
1103334 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Computerized Photography Decoration  
 คุณค่าของการตกแต่งภาพ รูปแบบและแหล่งที่มาของภาพ วิธีการน้าภาพเข้าสู่

ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกอบต่าง ๆ โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ ระบบการ
ท้างาน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบภาพในการสร้างภาพใหม่ การ
แก้ไขและตกแต่งภาพเพ่ือการน้าไปใช้ในงานด้านการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูปในการสร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ การน้าภาพที่ตกแต่งแล้วไปใช้เป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนรู้ 

Values and photography decoration; patterns and sources of 
photograph, methods of photograph import into digital system through 
various equipment; image decoration through software programs; color 
theory application; image arrangement for new image production; image 
amendment and decoration portrait for educational purposes;  practices of 
using software program in photograph production, modification and 
decoration; photograph application as a media in learning management 
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1103435 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Development of English Computer Multimedia Instruction  
 กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้  หลักพ้ืนฐาน

การผลิตงานมัลติมีเดีย โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการผลิตภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
การฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้  

Process of computer multimedia instruction development for 
learning, basic principles of multimedia work production, instant 
programs for producing computer multimedia instruction for learning, 
instant programs for producing photography, audio and animation, and 
the practice of the production of computer multimedia instruction 

 
1103436 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา   3(2-2-5) 

 Design of Educational Innovation  
 มโนมต ิ ความส าค ัญ  ประเภท  ของนว ัตกรรมการศ ึกษา แนวค ิด ใน        

การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ
ในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้  ปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการเรียน  
การสอน ในสถานศ ึกษา  ว ิเค ราะห ์แ ละออกแบ บน ว ัต กรรมที ่เห ม าะสม           
ท าการผลิตเพ่ือน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 

Concept, significance and types of educational innovation, 
concept in designing educational innovation, principles and related 
theories; process of designing learning innovation; study on the problem 
in teaching and learning in educational institution, innovation analysis 
and design for trial and improvement 

  
1103437 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3) 

 Training Management and Seminar in Educational 
Technology  

 

 การส้ารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรม วิเคราะห์ปัญหาทาง
เทคโนโลยีการศึกษาในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ วางแผนการออกแบบหลักสูตร
การฝึกอบรม การเขียนโครงการฝึกอบรมและสัมมนา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและ
จัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพ่ือหาแนวทางในการน้า
ความรู้เหล่านั นมาดัดแปลงและแก้ปัญหาให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไทยยุคโลกาภิวัฒน์ 
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The investigation of problems and needs for training, the analysis 
of educational technology problems in both local and national levels, 
the plan of curriculum design for training, project writing for training and 
seminar, and the practice of design and management of training or 
seminar by using appropriate techniques for finding ways to bring 
knowledge to adapt and solve the problems according to economic 
conditions and globalized society 

 
1103438 การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ 2(1-2-3) 

 Utilization of Web-based Learning Resources  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และประเภทของการให้บริการบนเว็บ วิธีการสืบค้นข้อมูล

บนเว็บ  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนเว็บ การเลือกใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คลังทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลแบบเปิด และเครือข่าย
สังคมเพ่ือการเรียนรู้   

Principle, concepts, theories and types of services on web; various 
methods to search information on web; analysis and synthesis of useful 
information on web; selection of learning resources on web, open 
digital learning resources and social networks for learning 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

          ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวม          
ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
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 3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
      3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

1. นางฟาร่า  สุไลมาน 
   อาจารย์ 
   3-1006-02370-36-5 
 

ศศ.ม. (การสอนภาษา 
อังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2547 
 
 

2541 

15 15 15 15 

2. นางสาวนูรฮัสวานี บอตอ 
   อาจารย์ 
   1-9605-99010-10-0 

ศศ.ม. (การสอนภาษา 
อังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
 
2551 

15 15 15 15 

3. นางสาวสาวิตรี มะดอมะ 
   อาจารย์ 
   1-9608-00047-11-7 

ศศ.ม. (การสอนภาษา 
อังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ 

2557 
 
2552 

15 15 15 15 

4. นายสิทธิชัย  แพงทิพย์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-4599-00177-47-0 

ปร .ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน 

2561 
2532 

 
2530 

12 12 12 12 

5. นายสกล สมจิตต์ 
   อาจารย์ 
   3-9501-0044674-1 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2550 
 

2540 
 

12 12 12 12 

6. นางสาวเฟรดาว สุไลมาน 
   อาจารย์ 
   3-9599-00277-55-1 

M.Ed (Instructional 
Technology) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

International Islamic 
University Malaysia 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2550 
 

2547 

15 15 15 15 

7. นางสาวอัญชริกา จันจุฬา 
   อาจารย์ 
   1-9098-00001-77-8 

ปร .ด.  (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) 
กศ .ม.  (เทคโนโลยีและ
สือ่สารการศึกษา) 
ค.บ.(บรรณารกัษศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2560 
 
2552 

 
2549 

15 15 15 15 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 

1. นางฟาร่า  สุไลมาน 
   อาจารย์ 
   3-1006-02370-36-5 
 

ศศ.ม. (การสอนภาษา 
อังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2547 
 
 

2541 

15 15 15 15 

2. นางสาวนูรฮัสวานี บอตอ 
   อาจารย์ 
   1-9605-99010-10-0 

ศศ.ม. (การสอนภาษา 
อังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
 
2551 

15 15 15 15 

3. นางสาวสาวิตรี มะดอมะ 
   อาจารย์ 
   1-9608-00047-11-7 

ศศ.ม. (การสอนภาษา 
อังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) 
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ 

2557 
 
2552 

15 15 15 15 

4. นายสิทธิชัย  แพงทิพย์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   3-4599-00177-47-0 

ปร .ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน 

2561 
2532 

 
2530 

12 12 12 12 

5. นายสกล สมจิตต์ 
   อาจารย์ 
   3-9501-0044674-1 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2550 
 

2540 
 

12 12 12 12 

6. นางสาวเฟรดาว สุไลมาน 
   อาจารย์ 
   3-9599-00277-55-1 

M.Ed (Instructional 
Technology) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

International Islamic 
University Malaysia 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2550 
 

2547 

15 15 15 15 

7. นางสาวอัญชริกา จันจุฬา 
   อาจารย์ 
   1-9098-00001-77-8 

ปร .ด.  (เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา) 
กศ .ม.  (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
ค.บ.(บรรณารกัษศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2560 
 
2552 

 
2549 

15 15 15 15 

 

 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
      - 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คือ    
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เป็นการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง นักศึกษา
จะมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และมีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การออกแบบและทดลองสอนในชั้นเรียน  
 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก  ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเอกได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
     งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก้าหนดโดยเน้นงาน 
ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
     4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 
        1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
        2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้น เรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
        3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้            
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 
        4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
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 4.2  ช่วงเวลา 
     1)  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษาที่  1 
     2)  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษาที่  2 
     3)  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ปีการศึกษาที่  3 
     4)  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่  1   ปีการศึกษาที่  4 
    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ปี 
การศึกษา

ที ่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

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 
(สอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 18 สัปดาห์ 
เป็น 144 ชม. และปฏิบัติงานอื่นๆ อีก 146 ชม.) 
* ใช้ฐานคิดตามที่คุรุสภาก าหนดตามประกาศปี 2557 

    4.4  กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
     กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
     1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่ 
      (1)  กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา 
      (2)  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี  
         ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
         ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
         ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์
สุจริตและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
         ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
         จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั งครรภ์
โดยไม่มีความพร้อม 
         ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั ง และกิจกรรมสภานักเรียน 
         ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
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     2) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
      (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
      (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
      (4)  กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
      (5)  กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
      (6)  กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
     ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือ
ชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
     1) มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
     2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
     3) มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท้าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน 

5.3  ช่วงเวลา  
     ปีการศึกษาท่ี 1 
     ปีการศึกษาท่ี 2 
     ปีการศึกษาท่ี 3 
     ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที ่4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
     3(2-2-5)  

5.5  การเตรียมการ 
     มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่ม
ในชั้นปีที่ 2 ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่  3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท า
วิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
     ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา
น าเสนอโปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น 
โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบ ไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและเหมาะสม 

2. มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษและ
ศาสตร์เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาเฉพาะด้าน 
- มอบหมายงานลักษณะโครงงานโดยการผลิตสื่อส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3. มีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
 
 

- สนับสนุนให้นักศึกษาน าทักษะทางภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือกิจกรรม
ของคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน 

4. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

- ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มบีริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ
ตนเองและ สังคม 
2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย 
3)  คารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
4)  มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และเห็ นคุณค่ าภู มิปัญญ า
ท้องถิ่น 

1)  ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน การส่งงาน 
แล ะการอยู่ ร่ ว ม กั น ใน ห มู่ คณ ะ
ตลอดจนการแต่งกายตามระเบียบ
ของ มหาวิทยาลัย 
2)  เน้นถึ งความส าคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอก
เลียนผลงานของผู้ อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น 
3)  ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเพ่ือ
สาธารณ ะเป็นกลุ่ ม  จั ดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอก 
4)  ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

1)  ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน หรือสร้าง
ผ ล ง า น ที่ เ ป็ น ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเองโดย
ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบ
ผลงานบุคคลอ่ืน ตลอดทั้ ง
ความซื่อสัตย์ในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมและการให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ
จิตส านึ กสาธารณ ะ  เช่น  
การจัดเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน  
ก า ร เปิ ด  - ปิ ด ส วิ ท ซ์ ไฟ  
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 
5)  ประเมินจากกิจกรรม/
โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
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 2.1.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
2)  สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 
3)  สามารถน าความ รู้  ไป
ประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1)  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
โดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี 
และเน้นการปฏิบัติ  ตลอดจนการ
ประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ค ว าม รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง  แ ล ะน าม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ในชั้น
เรียน 
3)  ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดง
ความคิ ด เห็ น ในป ระ เด็ น ต่ า ง  ๆ 
ภายในชั้นเรียนโดยใช้หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

1) ประเมินผลจากการท า
แบบฝึกหัด การสอบ การท า
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 
2)  ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย
ในชั้นเรียน 
3)  ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานหรือโครงการ 
4)  ประเมินจากผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 

 

2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน
ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได ้
3)  มี ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า ร
ประเมินความรู้ ความสามารถ

1)  กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษ าคิ ด
วิ เคราะห์ อย่ างเป็ นระบบจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ หรือการท า
กรณีศึกษา 
2)  ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
3)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ

1)  ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้า 
การเขียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 
2)  ประเมินจากความชัดเจน
ของขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์
ห รื อ ราย งาน การวิ เค ราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา  หรือการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ข อ ง ต น เอ ง แ ล ะ ก า ห น ด 
เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โด ย ก า ร จั ด ท า
โครงการ 

ทดสอบโดยใช้การสอบกลาง
ภาคและปลายภาค โดยข้อสอบ
มีการวิเคราะห์แนวคิด 
3)  ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 
2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและ
กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 
2)  มี ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า ร
ปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ในการเป็นพลเมืองที่ ดี  และ
สามารถเป็นที่พ่ึงของตนเองและ
สังคมได ้
 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
การท างานเป็นกลุ่ม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 
3)  ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4)  ให้ นั ก ศึ กษ ามี โอก าสท า
โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเมินผล งานจากการ
ท างานกลุ่ม การน าเสนองาน
ตามกลุ่มที่ ได้รับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน 
3)  สังเกตการท างานร่วมกัน
ของนักศึกษาในห้องเรียนในการ
ร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของโครงการ 

 
2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  มีทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
3)  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิ งคณิตศาสตร์และสถิติ  เก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
ใช้ การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การเขียน ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
2.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ  
ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ก ารท า ร าย งาน แล ะ
กิจกรรมในห้องเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3.  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้
การค้นคว้า  วิ เคราะห์  ข้อมูล  
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  รัก ศรัทธาและภูมิ ใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
2)  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  
ที่ ได้ รั บมอบหมายทั้ งด้ าน
วิชาการและวิชาชีพ   และ
สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่ อง ประพฤติตน เป็ น
แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี แ ก่ ศิ ษ ย์ 
ค ร อ บ ค รั ว  สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ และเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
3)  มีค่านิยมและคุณลักษณะ
เป็นประชาธิปไตย คือ การ
เคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 
4)  มี ค ว าม ก ล้ าห าญ แ ล ะ
แ ส ด งอ อ ก ท างคุ ณ ธ รรม
จริยธรรม สามารถวินิ จฉั ย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ

1)  ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือปลูกฝัง
แบบอย่างในการครองตนให้นักศึกษา
ได้ เรี ยน รู้ แ ละป ระพฤติ ตน ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ถูกต้อง 
2)  ผู้ ส อน ทุ กคน ต้ อ งสอดแท รก 
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูใน
สั งคมพหุ วัฒนธรรมโดยใช้  กรณี
ตัวอย่างที่เป็นประเด็นวิพากษ์ในสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่ออ่ืนๆ 
3)  ผู้สอนทุกคนต้องใช้การวิเคราะห์
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคมเชื่อมโยงกับบทบาทของครู
ที่ควรจะเป็นโดยใช้การอภิปรายและ
ร่วมกันสรุป 
4)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  
โดยการเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรง
เวลา  ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไป
ตามระ เบี ยบ ขอ งมห าวิ ท ยาลั ย  
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  สถาบันและสังคม  เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และมีความซื่อสัตย์สุจริต  จากการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ผู้สอนจัดขึ้นโดยเน้นการปฏิบัติการ 
 
 

1)  ประเมินระหว่างเรียนใน
ทุ ก ราย วิ ช า  ด้ วย วิ ธี ก าร
ประเมินที่หลากหลาย เช่น 
ผู้ เรียนประเมินตนเอง กลุ่ม
เพ่ือนประเมินและประเมิน
โดยผู้สอน โดยใช้การสังเกต 
สัมภาษณ์ การสะท้อนผลงาน 
เป็นต้น 
2)  ป ร ะ เมิ น จ าก ก า ร จั ด
กิ จ กรรม  เส ริ ม คุ ณ ธรรม 
จ ริ ย ธรรม  จ ริ ย ธรรม  ใน
ลักษณะของการเขียนทบทวน
งาน (after action review) 
3)  ประเมินจากพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การร่วมกิจกรรม  
การแต่งกาย และการส่งงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4)  ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
และการน าเสนองานของ
นักศึกษา 
5)  ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและ
ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ท างค่ านิ ย ม 
บ ร ร ทั ด ฐ า น ท า ง สั ง ค ม 
ค ว าม รู้ สึ ก ข อ งผู้ อ่ื น แ ล ะ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึ กในการธ ารงความ
โป ร่ ง ใส ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ  ต่ อต้ านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน 
หรือการลอกเลียนผลงาน 

5)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
เน้ นการเรียนรู้ แบบร่วมมื อ  ทั้ ง
ร ะ ห ว่ า งผู้ เรี ย น แ ล ะ แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
6)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ยกย่องนักศึกษาที่ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง  รวมทั้งการยกย่อง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในชั้นเรียน 

 
 2.2.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มี ความรอบรู้ ในหลั กการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน
วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ
ค รู  คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู 
ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการ
เรี ยนรู้ และช่ วยเหลื อ  แก้ ไข
ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลั กสู ตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและ
การเรียนรู้  การวิจัยและการ

1)  จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน ที่
หลากหลายรูปแบบที่ เน้นทั้ ง 
ทฤษฎีและการปฏิบัติ งานใน
สภาพแวดล้อมจริงและเทคนิค
อ่ืนๆที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
การเรียนรู้แบบสืบสอบ  การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้
แบบโครงงาน  การเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  และ
ต้ องมี การบู รณ าการการใช้
เท ค โน โลยี ที่ เห ม าะสม เป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 
2)  ทบทวนวรรณ กรรมทาง
วิ ชาชี พครู ทั้ งในอดี ต  ความ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในสมัยปัจจุบัน
แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ข อ ง ก า ร

ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมิน
ด้านความรู้  ดังนี้ 
1)  การทดสอบย่อย 
2)  การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา 
3)  การประเมินผลที่หลากหลาย
ตรงตามสภาพจริง  ดังต่อไปนี้ 
  - ประเมินจากการสั งเกต
พฤติกรรมการเรียน การท างาน
ตามสภาพจริง 
  - ประเมินจากการสะท้อน
ผลงาน 
  - ประเมินผลจากกลุ่มเพ่ือน 
  - ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก ก า ร
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
พัฒนานวัตกรรมเพ่ื อพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัย
และวั ดประเมิ น  ทั กษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์  และทักษะ
ศตวรรษที่  21 มีความรู้  ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง แ ล ะ            
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ 
การบูรณาการการสอน (TPACK) 
การสอนแบบ (STEM) ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ใน
การประยุกต์ใช้  

2)  มีความรอบรู้
ในหลั กการ แนวคิ ด  ทฤษฎี 
เนื้ อห าวิ ช าที่ สอน  สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชา
ที่ สอนอย่ างลึ กซึ้ ง  ส ามารถ
ติ ดตามความก้ าวห น้ าด้ าน
วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้
ใน การพั ฒ นาผู้ เรี ยน  โดยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหา
สาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
คือ ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา 
วัฒ น ธรรม  ว ร รณ ค ดี  ก า ร
แปลภาษาต่างประเทศ มีความ
รอบ รู้ ใน แน วคิ ด  ห ลั ก ก าร 
พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธี

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4)  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้ องเรี ยนทั้ งแหล่ ง
เรี ยนรู้ ออนไลน์ ส าคัญๆทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
สถานศึกษาโดยบูรณาการ การ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุ กปี  (work integrate 
learning) 
5)  เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร 
6)  ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
กระบวนการวิจัย เช่น การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล  การท าโครงงาน 

  - ป ร ะ เมิ น ผ ล จ า ก ก า ร
น าเสนอชิ้นงาน หรือรายงานการ
ค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ด้ าน เทคโน โลยี และสื่ อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีและ
สื่ อ ส า ร ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ภ าษ าต่ า งป ระ เท ศ  โด ย ใช้
ความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้
วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบ
ต่าง ๆ  ที่ เน้นทักษะสัมพันธ์ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้หนังสือ
และวิจารณญานในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ 
ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
รู้เท่าทันและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้ เรียน สามารถท า
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เ รี ย น รู้  ท า ง ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ และพัฒนา
ผู้ เรียนให้สามารถเป็นผู้ ร่วม
ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ท า ง
ภาษาต่างประเทศ 
 
3)  มีความรู้  เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้ าใจโลกและการอยู่
ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถน าแนวคิด
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ ในการด าเนินชีวิต
และพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน  
4)  มีความรู้และความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
5)  ตระหนักรู้  เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์ประราชา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาผู้ เรียน พัฒนางานและ
พัฒนาชุมชน 
 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  คิ ด  ค้ น ห า  วิ เค ร า ะ ห์
ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล 
สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็น
พลเมื องตื่ น รู้  มี ส านึ กสากล 
สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยี ข้ ามแพลทฟอร์ม
(Platform)แ ล ะ โล ก อ น า ค ต 
น า ไป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ใน ก า ร
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหา
แ ล ะ พั ฒ น า ง า น ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ 
ห ลั ก ก า ร ท า ง ท ฤ ษ ฎี 

1)  การเรี ยนรู้ ผ่ านวิ ธี สอนที่
ส่ งเสริมการคิดวิ เคราะห์  คิด
สังเคราะห์ คิดประเมินค่า และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัด
ให้มีกิจกรรมในลักษณะ ต่าง ๆ  
เช่น  การอภิปรายกลุ่ม การคิด
วิ เคราะห์  หรือ แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการ
แก้ปัญหากิจกรรมการวิเคราะห์
จากการมองต่างมุมโดยใช้สื่ อ
เทคโน โลยี สารสน เทศอย่ าง
เหมาะสม 
 
 

1)  ประเมิ น จากผลงานการ
อภิปรายกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ 
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์
จ าลอง กิจกรรมการแก้ปัญหา
กิจกรรมการวิเคราะห์จากการ
มองต่างมุม 
2)  ประเมินความสามารถทาง
ปัญญาทั้งการคิดที่เป็นนามธรรม
และการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม 
เช่น จากกระบวนการท างานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด การ
สื่ อ  ค ว าม คิ ด  ค ว าม เข้ า ใจ  
ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม 
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
2)  สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ 
3)  สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการท าวิจัยและสร้างหรือ
ร่ ว ม ส ร้ า งน วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือ
ร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

2)  การเรียนรู้ผ่านกระบวน การ
วิจัย  
เช่น การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี การท าโครงงาน และ
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
3)  การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การ
ฝึกทักษะ การสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน การสังเกตการสอน  การ
สั มภาษณ์ หรือ พู ดคุ ยกับผู้ มี
ประสบการณ์ การสอนในชั้ น
เรียน 
4)  การท าวิ จั ยเพ่ื อสร้ างองค์ 
ความรู้ ใหม่  (Research-based 
learning) 

3)  วัดและประเมินจากผลการ
ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การน าเสนอผลงาน การวิจัย 

 
2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  เข้ า ใจ แ ล ะ ใส่ ใจ อ ารม ณ์
ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิด
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
2)  ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ท างาน
เป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
สั ม พั น ธภ าพ ที่ ดี กั บ ผู้ เรี ย น 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนใน
ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 

1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้ สอนและ
ผู้เรียนกบัสังคม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือการ
เรียนรู้ทักษะ ความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที ่
 
 
 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา ใน
การน าเสนอรายงานกลุ่มและ
จากการปฏิบัติกิจกรรม 
2)  วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรี ยนกับผู้ เรี ยน  ผู้ เรี ยนกับ
ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
  - การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม
ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เรี ย น       
การสอนที่เน้นการลงปฏิบัติใน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ต่ อ ต น เอ ง  ต่ อ ผู้ เรี ย น  ต่ อ
ผู้ ร่ วมงาน  และต่ อส่ วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค ์
4)  มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
อย่างสร้างสรรค์ 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เน้นการลงปฏิบัติ ในพ้ืนที่ ใน
สถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติจริง 
4)  จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่ วมในการรับผิ ดชอบและมี  
ปฏิ สั ม พั นธ์ ที่ ดี ในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(Participative learning through 
action) 
5)  ก าหนดให้ ผู้ เรี ยนเข้ าร่ วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอด
หลักสูตร 

พ้ืนทีใ่นสถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบและมี
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม                
พหุวัฒนธรรม โดยการเรียนแบบ
มีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบ
ร่วมมือ 
3)  วัดและประเมินจากผลงาน
กลุ่ มและการเป็นผู้ น าในการ
อภิปรายซักถาม 

 
2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ  การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้  หรือประเด็น
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2)  สื่ อสารกั บผู้ เรี ยน  พ่ อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิภ าพ โดย
สามารถเลือกใช้การสื่อสารทาง
วาจา การเขียน หรือการน าเสนอ
ด้ ว ย รู ป แ บ บ ต่ า งๆ  โด ย ใช้
เท ค โน โลยี ก ารสื่ อ ส ารและ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมี
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ
ติดต่อสื่ อสารทั้ งระดับบุคคล 
และกลุ่ ม คน  โดย ได้ สื บ ค้ น 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลด้วย
เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ ที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
2)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลองและ น าเสนอ
การแก้ปัญหาที่  เหมาะสมที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

1)  ประเมินผลจากการน าเสนอ
งานของนักศึกษาโดยการสังเกต
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข การน าเสนอเชิงสถิติและ
ประเมินทักษะการพูดการเขียน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2)  ใช้การทดสอบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3)  วัดและประเมินจากผลงาน
การสื บค้ นและการน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ส าม ารถ ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ จ าเป็ น
ส าหรับการเรียนรู้  การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม 
การจัดการ และการสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่
ดี ใน ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
น่ า เชื่ อ ถื อ ข อ งข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

3)  ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในหลายสถานการณ ์

 
2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1)  สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้ เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยนใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ เน้นหลักการน าความรู้ด้ าน
ต่างๆที่จ าเป็นในการออกแบบ
การเรียนการสอนและปฏิบัติการ
จ ริ ง ทั้ ง ใน ห้ อ ง เรี ย น แ ล ะ
ห้องทดลองปฏิบัติการสอนสอน 
2)  การเรียนรู้จากประสบการณ์
ต ร ง  เช่ น  ก า ร ศึ ก ษ าก ร ณี 
ตั วอย่ างจากห้ องเรี ยน  การ
สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ การ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การ
สัมภาษณ์  หรือพูดคุยกับผู้ มี
ประสบการณ์ การท า แผนการ

1)  ประเมินผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการจัดท า
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้  ที่
สอดคล้องกับหลักสู ตรและ
พัฒนาการตามวัยของนักเรียน 
2)  สังเกตพฤติกรรมการสอน  
และการสะท้อนความคิดใน
ห้องเรียน และสังเกตพฤติกรรม 
การสอนระหว่างทดลองสอน ใน
สถานศึ กษ า   เป รี ยบ เที ยบ
แผนการสอน สื่อการเรียนที่ท า
ส่ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ใ น
ห้องเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
2)  สามารถในการน าความรู้
ท า ง จิ ต วิ ท ย า ไป ใช้ ใน ก า ร
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม กาจัดเนื้อหา
สาระ การบริหารจัดการ และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่ ง เส ริ ม พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ที่
ตอบสนองความต้องการ ความ
สนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผู้ เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้ เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิ เศษ หรือผู้ เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 
3)  จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการ
ท า งาน ใน ส ถาน การณ์ จ ริ ง 
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ท างาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณา
การการท างานกับการเรียนรู้
และคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ป ระยุ ก ต์ ค ว าม รู้ ม า ใช้ เ พ่ื อ
ป้ อ งกั น  แก้ ไขปั ญ ห า  แล ะ
พัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
4)  สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 

สอน การผลิตสื่อประกอบการ
สอน การทดลองสอน การท า
วิจัยในชั้นเรียน การประเมิน
ผู้ เรี ย น แ ล ะ ก า ร จั ด แ ห ล่ ง
ประสบการณ์การ เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 
3)  การเรียนรู้รูปแบบการสอน
สมั ย ใหม่ ที่ พั ฒ น าทั กษะใน
ศตวรรษที่ 21 และหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง จากต้นแบบ
ในสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้ ง
การวิพากษ์จุดเด่น จุดด้อยของ
วิธีการต่างๆ 

3)  ประมวลพฤติกรรมการสอน 
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น ข อ ง
นักศึกษา จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เช่น จากนักเรียน ครูประจ าชั้น  
ค รู พ่ี เลี้ ย ง  เ พ่ื อน  ผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียน 
4)  ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก ารฝึ ก
ปฏิบัติ วิชาชีพครูทั้ งระหว่าง
เรียนการสอนเต็มเวลา 
5)  ประเมินจากการเข้ าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะความเป็น
ครูและของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
แหล่ งวิทยาการ  เทคโน โลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความ
ร่ ว ม มื อ กั บ บิ ด า ม า ร ด า 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุ ก ฝ่ า ย  เ พ่ื อ อ าน ว ย ค ว าม
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญา
รู้ คิ ด แล ะ เกิ ด ก าร ใฝ่ รู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
5)  สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษ
ที่  21 เช่น  ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน
แบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร  ทั ก ษ ะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เ พ่ื อ พัฒ นาผู้ เรี ยน  และการ
พัฒนาตนเอง 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping)  
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุไว้    
ในหมวดที่ 4 ข้อ 2)  โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
    3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
   3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
   5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

3.1.2 ด้านความรู้ 
   1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
   2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
   3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้  อย่าง
เหมาะสม 
   2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
   3) มีความสามารถในการประเมินความรู้  ความสามารถของตนเองและก าหนด 
เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี  และสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได้ 
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3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
   1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
   3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ  เก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิขาศึกษาทั่วไป  

 
รายวิชา 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลยี 
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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                   
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร                   
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ                   
5100140 สนุทรยีะ                   
5100141 การสรา้งเสรมิและดูแลสุขภาวะ                   
5100142 การคิดเชิงเหตผุล                   
5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                   
5100144 พลเมอืงท่ีเข้มแข็ง                   
5100145 ศาสตรพ์ระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                   

 
        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
      ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รบผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 
  2) ด้านความรู้ 
  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical Content 
Knowledge : TPACK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ
ท า งวิ ศ ว ก รรม แ ล ะค ณิ ต ศ าส ต ร์  (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning Community :PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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  2)มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา คือ ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา 
วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษาต่างประเทศ มีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี 
และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง 
ๆ  ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้หนังสือและวิจารณญานในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ของนักเรียนได้ ผู้เรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
รู้เท่าทันและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
ทางด้ านภาษาต่างประเทศ และพัฒนาผู้ เรียน ให้สามารถเป็นผู้ ร่ วมสร้างนวัตกรรมทาง
ภาษาต่างประเทศ 
 
  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน  
  4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
  5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์ประราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 
  3) ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล  สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
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  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
  2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ 
การท างาน การประชุม การจัดการ และการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 
  6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
  1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยนใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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  2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 
  3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
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  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1.1 

ข้อ
1.2 

ข้อ
1.3 

ข้อ
1.4 

ข้อ
2.1 

ข้อ
2.2 

ข้อ
2.3 

ข้อ
2.4 

ข้อ 
2.5 

ข้อ
3.1 

ข้อ
3.2 

ข้อ 
3.3 

ข้อ
4.1 

ข้อ
4.2 

ข้อ
4.3 

ข้อ 
4.4 

ข้อ
5.1 

ข้อ
5.2 

ข้อ
5.3 

ข้อ
6.1 

ข้อ
6.2 

ข้อ
6.3 

ข้อ
6.4 

ข้อ
6.5 

1100101 ภาษาเพือ่การสื่อสาร                           
1100102  ปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                         
1100203  ปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                         
1100304  ปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 3                         
1100405  ปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 4                         

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ 
             จติวิญญาณความเป็นครู 

                        

1102101 การพัฒนาหลักสูตร                         

1102202 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1                         

1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 2                         

 
        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1.1 

ข้อ
1.2 

ข้อ
1.3 

ข้อ
1.4 

ข้อ
2.1 

ข้อ
2.2 

ข้อ
2.3 

ข้อ
2.4 

ข้อ 
2.5 

ข้อ
3.1 

ข้อ
3.2 

ข้อ 
3.3 

ข้อ
4.1 

ข้อ
4.2 

ข้อ
4.3 

ข้อ 
4.4 

ข้อ
5.1 

ข้อ
5.2 

ข้อ
5.3 

ข้อ
6.1 

ข้อ
6.2 

ข้อ
6.3 

ข้อ
6.4 

ข้อ
6.5 

1102404 คุรุนิพนธ ์
             

 
           

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  การ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
                        

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                         
1104302  การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                         
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                           
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน   

คุณภาพการศึกษา 

                        

 
        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1.1 

ข้อ
1.2 

ข้อ
1.3 

ข้อ
1.4 

ข้อ
2.1 

ข้อ
2.2 

ข้อ
2.3 

ข้อ
2.4 

ข้อ 
2.5 

ข้อ
3.1 

ข้อ
3.2 

ข้อ 
3.3 

ข้อ
4.1 

ข้อ
4.2 

ข้อ
4.3 

ข้อ 
4.4 

ข้อ
5.1 

ข้อ
5.2 

ข้อ
5.3 

ข้อ
6.1 

ข้อ
6.2 

ข้อ
6.3 

ข้อ
6.4 

ข้อ
6.5 

1115127  สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ                            
1115128  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1                         
1115129  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2                         
1115130  สนทนาภาษาอังกฤษ 1                         

1115231  สนทนาภาษาอังกฤษ 2                         
1115232  หลักการอ่าน                         
1115233  การเขียนอนุเฉท                         

1115234  การอา่นเชิงวิเคราะห ์                         
1115235  หลักการสอนภาษาอังกฤษ                         

1115336  วรรณคดีวิจักษณ ์                         

1115337  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน                         

1115338  พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช ้ 
              เทคโนโลยีที่ทันสมัย                         

1115339  หลักการแปล                         
1115440  การเขียนเรียงความเบื้องต้น                         

1115441  การพูดในที่ชุมชน                         

 

        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1.1 

ข้อ
1.2 

ข้อ
1.3 

ข้อ
1.4 

ข้อ
2.1 

ข้อ
2.2 

ข้อ
2.3 

ข้อ
2.4 

ข้อ 
2.5 

ข้อ
3.1 

ข้อ
3.2 

ข้อ 
3.3 

ข้อ
4.1 

ข้อ
4.2 

ข้อ
4.3 

ข้อ 
4.4 

ข้อ
5.1 

ข้อ
5.2 

ข้อ
5.3 

ข้อ
6.1 

ข้อ
6.2 

ข้อ
6.3 

ข้อ
6.4 

ข้อ
6.5 

1103124  หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมการเรียนรู ้                         

1103125  การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา                         

1103126  ภาพและเสียงประกอบดิจิทัลเพื่อผลิตสื่อการสอน 
                ภาษาอังกฤษ                         

1103127  เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทลั                         

1103228  การออกแบบและผลิตสื่อพืน้ฐานส าหรับการสอน 
              ภาษาอังกฤษ                         

1103229  วิทยแุละวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา                         

1103230  การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ                         

1103331  การใช้และบ ารุงรักษาอปุกรณ์เทคโนโลยี 
              การศึกษา                         

1103332  การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรภ์าษาอังกฤษ                         

 

        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1.1 

ข้อ
1.2 

ข้อ
1.3 

ข้อ
1.4 

ข้อ
2.1 

ข้อ
2.2 

ข้อ
2.3 

ข้อ
2.4 

ข้อ 
2.5 

ข้อ
3.1 

ข้อ
3.2 

ข้อ 
3.3 

ข้อ
4.1 

ข้อ
4.2 

ข้อ
4.3 

ข้อ 
4.4 

ข้อ
5.1 

ข้อ
5.2 

ข้อ
5.3 

ข้อ
6.1 

ข้อ
6.2 

ข้อ
6.3 

ข้อ
6.4 

ข้อ
6.5 

1103333  การบูรณาการเทคโนโลยีในงานวิจัยการสอน 
              ภาษาอังกฤษ                         

1103334  การตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์                         

1103435  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย    
              ภาษาอังกฤษ                         

1103436  การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา                           

1103437  การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางเทคโนโลย ี
              การศึกษา                         

1103438  การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ                         
 

        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีกฎระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
   1. ประเมินรายวิชาและอาจารย์ประจ าวิชาโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมิน
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
   2. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือทวนสอบการจัดกระบวนการเรียนการสอนว่า
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 หรือไม ่
   3. ต้ังคณะกรรมการในหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
   ตั้งคณะกรรมการภายในและนอกหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 1. ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 
 2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  3.1  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้
มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  3.2  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  3.3  เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  3.4  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
 
 



84 

84  

 

หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  (1)  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพ่ือแนะน ามหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้านการเรียน   
การสอน การวัดผลและประเมินผล การท าวิจัย และการท าผลงานทางวิชาการ  ใช้เวลาประมาณ 3 วัน 
  (2)  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้ งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ใหม่ 
  (3)  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านการวิจัย และจัดสรรเงิน
อุดหนุนส าหรับการผลิตงานวิจัย รวมถึงเงินอุดหนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 
    (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ท าวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาการ
สอนทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ 
ต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ 
    (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และพัฒนาความรู้ใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
    (1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
    (2) กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
    (3) ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  พัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตร 
    (4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
    (5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
    (6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 
โดยก ากับมาตรฐานให้ เป็นไปตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้                  
และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อีกท้ังให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ก าหนดไว้  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้      

ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้น        
ยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานท า       
ของบัณฑิตจากระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก
ปีเมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ 4 ป ี
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ     
และหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกิดการรับรู้ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส 
และน่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์               
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับนักศึกษา         
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ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ด าเนินร่วมกับ
มหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่ก าหนด กองบริการการศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา มีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
และก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตาม
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
พ.ศ. 2557 ก าหนดไว้การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก 
ระบบโควตารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ระบบสอบคัดเลือก 
มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร และจัดท ารายงานผลการรับนักศึกษาใหม ่

หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้
ในรายวิชาพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและ      
มีการประเมินผลหลังการเรียนปรับพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา หลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 
  1. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 
  2. การปรับความรู้พ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ในรายวิชา
พ้ืนฐาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา   
      การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์        
ที่ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการสอนภาษาอังกฤษและ 
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   หลักสูตรมี เครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญในศาสตร์ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ และวิทยาการสื่อสารหรือสื่อสารมวลชนที่พร้อมให้ความร่วมมือ 
ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุม
ร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผล  
ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขา โดยก ากับมาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้
เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ก าหนด คือ ศึกษากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ศึกษาความจ าเป็นและความต้องการปรับปรุง
หลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน  ศึกษาความต้องการ
เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาเทคโนโลยีการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์
ภายนอกที่จ าเป็นต้องเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
สามารถจัดการศึกษาแนวใหม่  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้   
อีกทั้งน าพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใน
สาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือน ามาเป็น



88 

88  

 

ข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาข้ึนมาในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 
 ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า       
ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอนทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล  ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษาให้
ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและน าผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป  และทุก
สิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียงผลการด าเนินการกับ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต 
ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรอง
หลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  6.1.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
  6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
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 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะครุศาสตร์ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที ่
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

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 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการสอน Microteaching 
ห้องปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ขนาดจุ 35 คน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ขนาดจุ 28 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 45 เครื่อง 

2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 240 เครื่อง 

3 เครื่องพิมพ์ 5 เครื่อง 

4 โปรเจคเตอร์ 15 เครื่อง 

5 เครื่องฉาย 3 มิติ 6 เครื่อง 

6 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน 7 เครื่อง 

7 เครื่องขยายเสียงภาคสนาม 2 เครื่อง 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
8 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 

9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส 30  ตัว 

10 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 
  
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย  
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 300  เครื่อง 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 80  เครื่อง 

3 โปรเจคเตอร์ 10  เครื่อง 

4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5  เครื่อง 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     6.3.3.1  เอกสารและต ารา 

   1) หนังสือ 
    1.1 ภาษาไทย  จ านวน    377 ชื่อเรื่อง 
    1.2 ภาษาอังกฤษ จ านวน    695 ชื่อเรื่อง 
       รวม 1,072 ชื่อเรื่อง 
   2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
    2.1 ภาษาไทย   จ านวน    55 ชื่อเรื่อง 
    2.2 ภาษาอังกฤษ        จ านวน     - ชื่อเรื่อง 
       รวม    55 ชื่อเรื่อง 



91 

91  

 

   3) วารสาร/นิตยาสาร 
    3.1  ภาษาไทย   จ านวน      3 ชื่อเรื่อง  
    3.2 ภาษาอังกฤษ        จ านวน      9 ชื่อเรื่อง  
       รวม    12 ชื่อเรื่อง 

     6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
   ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 3 ระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
   1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
    1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ 
    1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ 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 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     
ปี 1997-ปัจจุบัน 
    2.2) ฐานข้อมูล  Web of Science เป็ นฐานข้อมูล อ้างอิง  (Citation 
Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และ
รายการอ้างอิง (Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น 
สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น        
เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ ปี 2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล  Academic Search Complete เป็ นฐานข้อมู ลที่ มี
เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก 
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นนวัตกรรม
ที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิ เช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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    2.5) ฐานข้ อมู ล  Education Research Complete เป็ น ฐานข้ อมู ล
วารสารฉบับเต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทาง
ต่างๆ ทางด้านการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมู ลบทความวารส ารสารสน เทศ  H.W. Wilson เป็ น
ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science 
& Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
   3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า  2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ) (http://search. 
ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์  
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
จะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์  ต ารา หนังสือทาง
วิชาการที่ทันสมัย จากองค์กร มูลนิธิต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ได้พิจารณาระบุ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนที่ถูกลิขสิทธิ์ดังนี้ 
  1. Microsoft Office  
  2. Adobe Creative Suite  
  3. Construct 2 
  4. SPSS 
 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  2.4.1  ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา จาก
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา 
  2.4.2  ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ในหลักสูตร 
  2.4.3  สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้บริหารได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
การสื่อและช่องทางการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพ่ือการเรียนรู้ด้ วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรี ย น ที่ มี สื่ อ 
อุปกรณ์  พร้ อมใช้ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน การ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 
2. จั ด เต รี ยมห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร
เพ่ื อ ให้ นั กศึ กษ าสาม ารถฝึ ก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้ วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง  
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1.  ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ 
อุ ป ก ร ณ์  ที่ จ า เป็ น ป ร ะ จ า
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
จากอาจารย์และนักศึกษา 
2.  จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มี ให้บริการ และสถิติ
การใช้งานหนั งสือ  ต ารา สื่ อ
ดิจิทัล  
3.  ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก าร ให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ 

 

 6.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม  
 ความต้องการครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นมีสูงมาก จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตครูและบุคลากรทางด้าน
การศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาในช่วงปีการศึกษา 2554 ถึง 2558 ต่อไป 
ทางหลักสูตรจึงได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ   ประเมิน
หลักสูตรที่ใช้อยู่โดยอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง  และส ารวจภาวะการมีงานท าภายใน 1 ปี
หลังจากส าเร็จการศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร  และประมาณจ านวน
บัณฑิตที่ต้องการเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ  (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
     การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร           

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขาวิชา (ถ้ามี)      

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
     ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อย 
     ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล 
     การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
     มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสดุภาคการศึกษา 
     ที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7   
      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 
     ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
     หรือประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
     ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

(8)  คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า 
     ด้านการจัดการเรียนการสอน      

(9)  คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
     วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันา 
      วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี      

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ ที่มตีอ่ 
       คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ 
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผลความรู้ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาร้อยละ 25 ที่ส าเร็จในแตล่ะปีการศึกษา 

     

หลักสูตรทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ทุกระดับคุณวุฒิ ต้องมีผลการด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ระดับดี จึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 5-
1  จากตารางตัวบ่งชี้การด าเนินงานผ่านทุกข้อ และอย่างน้อยร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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8. หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
1 โรงเรียนอนุบาลยะลา 131 เทศบาล 3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 95000 073 212 790 
2 โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) ม.6 ถ.ยะลา – รามัน ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 95000 073361504 
3 โรงเรียนบ้านธารน้ าผึ้ง 22 ถ. ระนอง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 95000 073 361 504 
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด) ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 95000 073361116 
5 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ม.5 บ้านบาลูกาลูวะ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา 95140 073 204 069 
6 โรงเรียนบ้านรามัน ม.1 ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ยะลา 95140 073 295 169 
7 โรงเรียน บ้านตลาดล าใหม่ ม.1 ต.ล าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 95000 073 252 515 
8 โรงเรียนมานะศึกษา 4 ถ.ธนวิถี 4 เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 95000 - 
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปัตตานี 94160 - 
10 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  ปัตตานี 94160 081 594 6059 
11 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 6/1 ถ.ละม้ายอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นราธิวาส 96000 073 511 166 
12 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ทางหลวงหมายเลข 4060 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  นราธิวาส 96150 073 572 411 
13 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส นราธิวาส 96130 073-544072 
14 โรงเรียนบ้านยี่งอ ม.1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส นราธิวาส 96180 073 591 115 
15 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นราธิวาส 96000 073 541 103 
16 โรงเรียนบ้านสาเมาะ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  นราธิวาส 96220 073 539 311 
17 โรงเรียนสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  สงขลา 90210 074 377 028 
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หมวดที่   8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
    ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์   
การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 

   1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์  จ านวน 2 ครั้ง คือ       
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 

   1.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินทักษะการสอนของอาจารย์
จากผลการประเมินของนักศึกษาประเมินการสอนและผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา            
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 

 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง

การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

   การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิ ชาการ

คณะ 
4.3 ด าเนินการปรับปรุง 

  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

  4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 4 ปี 
     1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา

(มคอ.7) 
     2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  

อย่างต่อเนื่อง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา       
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา  
(4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้ 
 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1.  ชื่อหลักสูตร 
     ครุศาสตรบณัฑติ 
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
     (หลักสูตร 5 ปี) 

1.  ชื่อหลักสูตร 
     ครุศาสตรบณัฑติ 
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
     (หลักสูตร 4 ปี) 

 
คงเดิม 

2.  ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม   ครุศาสตรบัณฑติ  (ภาษาอังกฤษและ 
              เทคโนโลยีการศึกษา)  
              Bachelor of Education  (English     
              and Educational Technology) 
   ช่ือย่อ    ค.บ. (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลย ี
              การศึกษา) 
              B.Ed. (English and Educational  
              Technology) 

2.  ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม   หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
              และเทคโนโลยีการศึกษา  
              Bachelor of Education Program in English 
              and Educational Technology 
   ช่ือย่อ    ค.บ. (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลย ี
              การศึกษา) 
              B.Ed. (English and Educational  
              Technology) 

 
คงเดิม 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
      ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการศึกษา ให้ เป็นไปตามเกณ ฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม น าสูการ
พัฒนาทองถิ่น 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
     ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาคู่คุณธรรม น าสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
ปรับปรุง 

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ผ ลิ ต  พั ฒ น า  ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า งด้ า น
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ให้มีคุณสมบัติ
ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังน้ี 
       4.1  มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และ
ความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
การศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในระดับสูงได 
 

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     ผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี ้
       4.1  เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะ
ชีวิต ในการแก้ปัญ หาในสถานการณ์ ต่ างๆ  ตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 
       4.2  มีความรู้  ความสามารถ และทักษะ ในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงได 

 
ปรับปรุง 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

       4.2  มีทักษะในการสอนที่ผสมผสานศาสตร์
ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา มาใช้ใน
การจัดการหลักสูตรการศึกษาและการเรยีนการสอน 
       4.3  เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด การแกปัญหา การเผชิญ
สถานการณและรูเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกปัจจุบัน 

       4.3  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลในศาสตร์ทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเท่าทันกับยุคสมัย 
       4.4  มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล และมีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
       4.5  มีทักษะในการสอนที่ผสมผสานศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศกึษา เพื่อน ามาใช้ในการ
จัดการหลักสตูรการศึกษาและการเรียนการสอน 

 

5.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ระบบทวิภาค 

5.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ระบบทวิภาค 

 
คงเดิม 

6.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า  175  หน่วยกิต 

6.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า  159  หน่วยกิต 

 
ปรับปรุง 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
    7.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                        ไม่น้อยกว่า     03   หน่วยกิต 
          7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                        ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
          7.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                    
                                            6  หน่วยกิต 
          7.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                
                                            6  หน่วยกิต 
          7.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  
                  และเทคโนโลยี        6   หน่วยกิต 
 
      7.2  หมวดวิชาเฉพาะ      
                     ไม่น้อยกว่า       139  หน่วยกิต 
           7.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู             
                     ไม่น้อยกว่า        50   หน่วยกิต 
                   ก. วิชาการศึกษา       
                      ไม่น้อยกว่า       36   หน่วยกิต 
                     บังคับ 
                                           34  หน่วยกิต 
                     เลือก     
                       ไม่น้อยกว่า       2    หน่วยกิต 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
    7.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
 7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
          ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 
 7.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 
          ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 7.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
          ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
 7.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  
          ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต 
 
    7.2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
          ไม่น้อยกว่า   123   หน่วยกิต 
 7.2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู
          ไม่น้อยกว่า    43   หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาการศึกษา 
          ไม่น้อยกว่า    31   หน่วยกิต 
   2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติการสอนใน 
                               สถานศึกษา 
          ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต 
 

1. ปรับปรุง
ช่ือกลุ่มวิชา
และหน่วย
กิตในหมวด
วิชาศึกษา
ทั่วไป 
 
2. ปรับปรุง
โครงสร้าง
หลักสตูร     
ในหมวด  
วิชาเฉพาะ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

                   ข. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู       
                                          14   หน่วยกิต 
           7.2.2 กลุ่มวิชาเอก           
                      ไม่น้อยกว่า        89  หน่วยกิต 
                   ก.วิชาเอกคู่              
                       ไม่น้อยกว่า       79  หน่วยกิต 
                         วิชาเอกภาษาอังกฤษ     
                         ไม่น้อยกว่า     40  หน่วยกิต 
                     บังคับ     30  หน่วยกิต 
                     เลือก     
                         ไม่น้อยกว่า      10   หน่วยกิต 
                         วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา        
                         ไม่น้อยกว่า      40  หน่วยกิต 
                     บังคับ     30  หน่วยกิต 
                     เลือก   
                         ไม่น้อยกว่า     10  หน่วยกิต 
                   ข. วิชาการสอนวิชาเอก   
                         ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
                      บังคับ     6  หน่วยกิต 
                   ค. วิชาเลือกจากวชิาเอกหรือ   
                       วิชาการสอนวิชาเอก   
                         ไม่น้อยกว่า      4  หน่วยกิต 
 
      7.3  หมวดวิชาเลือกเสรี    
                         ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 

 
 
 7.2.2 กลุ่มวิชาเอก 
          ไม่น้อยกว่า       80   หน่วยกิต 
   1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
          ไม่น้อยกว่า       40   หน่วยกิต 
   2. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
          ไม่น้อยกว่า       40   หน่วยกิต 
 
 7.3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
          ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 

8.  รายวิชา 
      8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                         ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
         8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                                            12  หน่วยกิต 
                  ก. บังคับ               10  หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                                 2(1-2-3) 

8.  รายวิชา 
    8.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
 
 8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
          ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 
5100136  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
5100137  ทักษะการฟังและการพดูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 
1. ปรับปรุง    
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน
หน่วยกิต 
4. ปรับ
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ  
              พัฒนาการเรียนรู ้             2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู ้             2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู ้             2(1-2-3) 
 
                ข.  เลือก   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                 2(2-0-4) 
2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและ 
              การอ่านภาษาอังกฤษ         2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน                  2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน            2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน          2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
 
         8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข        2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
                                                 2(1-2-3)     
 
        8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์                    2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(2-0-4) 
 
         8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
                  และเทคโนโลยี          6  หน่วยกิต 

0101410   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5100139  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ    3(2-2-5) 
 
 8.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 
          ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
5100140  สุนทรียะ    3(2-2-5) 
5100141  การสร้างเสรมิและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 
 8.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
          ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
5100142  การคิดเชิงเหตผุล   3(2-2-5) 
5100143  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต 
   และอาชีพ   3(2-2-5) 
5100144  พลเมืองที่เข้มแข็ง   3(2-2-5) 
 
 8.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 
          ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต 
5100145  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

รายวิชา 
ออกและเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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หมายเหตุ 

                                                 2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
                                                 2(1-2-3) 
     8.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
                        ไม่น้อยกว่า    139   หน่วยกิต 
         8.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู   
                         ไม่น้อยกว่า    50   หน่วยกิต 
              ก.  วิชาการศึกษา   
                          ไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต 
                   1) บังคับ            34   หน่วยกิต 
1100101   ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับคร ู
                                                 3(2-2-5) 
1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยสี าหรับคร ู
                                                 3(2-2-5) 
1101101   ความเป็นครู                    3(2-2-5) 
1106101   ประกันคุณภาพการศกึษา    2(1-2-3) 
1101202   ปรัชญาการศึกษา              3(2-2-5) 
1101203   คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
                                                 2(1-2-3) 
1102202   การพัฒนาหลักสตูร           3(2-2-5) 
1102304   การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 
               ห้องเรียน                       3(2-2-5) 
1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ         
               ทางการศึกษา                  3(2-2-5) 
1104201   การวัดและประเมินผลการศึกษา  
                                                 3(2-2-5) 
1104302   การวิจัยทางการศึกษา        3(2-2-5) 
1105202   จิตวิทยาส าหรับคร ู           3(2-2-5) 
 
                    2) เลือก  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
1100102   การพัฒนาทักษะการคิด      2(1-2-3) 
1100103   มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู      2(1-2-3) 
1100104   การสอนเพศศึกษา            2(1-2-3) 
1102101   การพัฒนาหลักสตูรทอ้งถิ่น  2(1-2-3) 

    8.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
          ไม่น้อยกว่า     123   หน่วยกิต 
 8.2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู
          ไม่น้อยกว่า       43   หน่วยกิต 
        2.1.1 วิชาการศึกษา 
                               ไม่น้อยกว่า       31   หน่วยกติ 
1100101  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
1101101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
  และจิตวญิญาณความเป็นคร ู 3(2-2-5) 
1102101  การพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1102202  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1  3(2-2-5) 
1102203  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2  3(2-2-5) 
1102404  คุรุนิพนธ์    1(0-2-1) 
1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
     3(2-2-5) 
1104201  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
1104302  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
     3(2-2-5) 
1105101  จิตวิทยาส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
1106201  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา   3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
หน่วยกิต 
4.ตัดรายวิชา
ออก 
5.เพิ่ม
รายวิชาใหม ่
6.ปรับปรุง
โครงสร้าง 
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1102203   การนิเทศการสอน             2(1-2-3) 
1103101   การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 
                                                 2(1-2-3) 
1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    
                                                 2(1-2-3) 
1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ            2(1-2-3) 
1109101   นันทนาการเบื้องต้นส าหรับคร ู    
                                                 2(1-2-3) 
1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น            2(1-2-3) 
1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น            2(1-2-3) 
1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
               รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น    2(1-2-3) 
 
              ข .วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู     
                                            14  หน่วยกิต 
                   1)  รายวิชาฝึกปฏบิัติ 
                       ระหว่างเรียน     2   หน่วยกิต 
1100403   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1    1(90) 
1100404   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2   1(90) 
                   2)  รายวิชาฝึกปฏบิัติ 
                       การสอนในสถานศึกษา   
                            ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     
                                                   6(540) 
1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

                                                   6(540) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                                  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

8.2.2  กลุ่มวิชาเอก    
                             ไม่น้อยกว่า  89 หน่วยกิต 
             วิชาเอกคู ่   
                             ไม่น้อยกว่า  79 หน่วยกิต 
              ก. วิชาเอกภาษาอังกฤษ          
                             ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 

8.2.2  กลุ่มวิชาเอก    
                             ไม่น้อยกว่า  80 หน่วยกิต 
 
              2.2.1  วิชาเอกภาษาอังกฤษ          
                             ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
หน่วยกิต 
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         1)  บังคับ                       30  หน่วยกิต 
1115101  สัทศาสตร์เชิงปฎิบตั ิ          3(2-2-5) 
1115102   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  1   3(2-2-5) 
1115103   สนทนาภาษาอังกฤษ 1       2(1-2-3) 
1115206   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2    3(2-2-5) 
1115207   หลักการเขียน                  3(2-2-5) 
1115209   หลักการอ่าน                   2(1-2-3) 
1115210   การเขียนอนุเฉท               3(2-2-5) 
1115312   วรรณคดีวิจักษณ ์             3(2-2-5) 
1115313   สนทนาภาษาอังกฤษ 2       2(1-2-3) 
1115314   การอ่านเชิงวิเคราะห ์        3(2-2-5) 
1115422   เทคนิคและวิธีประเมนิ 
               การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
         2)  เลือก        ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 
1115104   วจีภาคและวากยสมัพันธ์     3(2-2-5) 
1115105   การอ่านเฉพาะกิจ             3(2-2-5) 
1115208   วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ 
               ภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 
1115211   การพูดเชิงวิชาการ            3(2-2-5) 
1115315   หลักการแปล                  3(2-2-5) 
1115317   วรรณคดีส าหรับเด็ก          3(2-2-5) 
1115318   การเขียนเรยีงความ 1        3(2-2-5) 
1115319   การเขียนเรยีงความ 2        3(2-2-5) 
1115320   ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ใน  
               การสอน                       3(2-2-5) 
1115423   การพูดในท่ีชุมชน             2(1-2-3) 
1115424   การฟังเพื่อความเข้าใจ       2(1-2-3) 
1115425   เรื่องสั้นและนวนิยาย         3(2-2-5) 
1115426   การแปลไทย-อังกฤษ         3(2-2-5) 
1115427   วาทกรรมวิเคราะห ์           3(2-2-5) 
1115428   การวิจัยในช้ันเรียน            3(2-2-5) 
               ภาษาอังกฤษ 
 
 

1115127  สัทศาสตร์เชิงปฏิบตั ิ 3(2-2-5) 
1115128  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
1115129  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
1115130  สนทนาภาษาอังกฤษ 1  2(1-2-3) 
1115231  สนทนาภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
1115232  หลักการอ่าน            2(1-2-3) 
1115233  การเขียนอนุเฉท    3(2-2-5) 
1115234  การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 
1115235  หลักการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1115336  วรรณคดีวิจักษณ ์ 3(2-2-5) 
1115337  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
              ในช้ันเรียน          3(2-2-5) 
1115338  พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
              โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย* 3(1-4-4) 
1115339  หลักการแปล 2(1-2-3) 
1115440  การเขียนเรียงความเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
1115441  การพูดในท่ีชุมชน 2(1-2-3) 

4.ตัดรายวิชา
ออก 
5.เพิ่ม
รายวิชาใหม ่
6.ปรับ
โครงสร้าง
ใหม่ตัดวิชา
เลือกออก 
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            ข. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา          
                        ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต 
              1)    บังคับ            29  หน่วยกิต 
1103103   หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรม 
               และเทคโนโลยีการศกึษา     3(3-0-6) 
1103104   การใช้และบ ารุงรักษา 
               อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา3(2-2-5) 
1103205   กฎหมายและจริยธรรม 
               ด้านเทคโนโลยีการศกึษา     3(3-0-6) 
1103206   เทคโนโลยีการถ่ายภาพ       3(2-2-5) 
1103207   ปฏิบัติการภาพและเสยีง 
               เพื่อผลิตสื่อการศึกษา        3(2-2-5) 
1103208   การออกแบบและพัฒนา 
               สื่อพ้ืนฐานเพื่อการเรยีนรู ้   3(2-2-5) 
1103309   การผลติรายการโทรทัศน์ 
               เพื่อการศึกษา                 3(2-2-5) 
1103310   การออกแบบและพัฒนา 
               บทเรียนคอมพิวเตอร ์        3(2-2-5) 
1103312   การจัดการฝึกอบรม           2(1-2-3) 
 
1103417   การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน   
               ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
                                                 3(2-2-5) 
 
 
 
                2) เลือก   ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
1103311   การบริหารจัดการและ 
                 ประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1103413   การสัมมนาการศึกษา         2(1-2-3) 
1103414   การออกแบบระบบการเรยีน 
               การสอน                        3(2-2-5) 
1103415   การจัดแสดงและนิทรรศการ 
               เพื่อการศึกษา                  3(2-2-5) 

             2.2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
                                  ไม่น้อยกว่า   40   หน่วยกิต 
1103124  หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมการเรยีนรู ้ 2(2-0-4) 
1103125  การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 
1103126  ภาพและเสียงประกอบดิจิทัลเพื่อผลิตสื่อ 
              การสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1103127  เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
1103228  การออกแบบและผลติสื่อพ้ืนฐาน 
              ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1103229  วิทยุและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อ 
              การศึกษา 3(2-2-5) 
1103230  การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน 
              ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
1103331  การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ ์
              เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
1103332  การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร ์
              ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1103333  การบูรณาการเทคโนโลยีในงานวิจัย 
              การสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1103334  การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม 
              คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1103435  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ์
              มัลติมีเดยีภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  
1103436  การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 
1103437  การจัดการฝึกอบรมและสมัมนา 
              ทางเทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3) 
1103438  การใช้ทรัพยากรการเรยีนรู้บนเว็บ 2(1-2-3) 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
หน่วยกิต 
4.ตัดรายวิชา
ออก 
5.เพิ่ม
รายวิชาใหม ่
6.ปรับ
โครงสร้าง
ใหม่ตัดวิชา
เลือกออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1103416   การผลติภาพยนตรด์จิิทัล 
               เพื่อการศึกษา                  3(2-2-5) 
1103418   การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม 
               คอมพิวเตอร ์                   3(2-2-5) 
1103421   การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา  
                                                 3(2-2-5) 
1103422   การใช้แหล่งวิทยาการ 
               เพื่อการศึกษา                 3(2-2-5) 
1103423   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
               ร่วมสมัย                       3(2-2-5) 
1103424   การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา        
                                                 3(2-2-5) 
          วิชาการสอนวิชาเอก   
                            ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
                 1)  บังคับ                3  หน่วยกิต 
 
1103419   พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
               และเทคโนโลยีการศกึษา     3(2-2-5) 
                  2)  เลือก                3  หน่วยกิต 
1115318   การผลติสื่อเพื่อการสอน 
               ภาษาอังกฤษ                  3(2-2-5) 
1115425   หลักการสอน 
               ภาษาอังกฤษ                  3(2-2-5) 
            วิชาเลือกจากวิชาเอก หรือ วิชาการสอน
วิชาเอก 
                            ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 

 1. ปรับปรุง
โครงสร้าง
ใหม่ ตัด
วิชาการสอน
วิชาเอกและ
วิชาเลือก
จากวิชาเอก 
หรือ วิชาการ
สอนวิชาเอก 

9.  ค าอธิบายรายวิชา 
      9.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
      ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
1.1.1 บังคับเรียน 10 หน่วยกิต 

9.  ค าอธิบายรายวิชา 
      9.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                        ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                        ไม่น้อยกว่า     12   หน่วยกิต 
 
 
 

 
1.ปรับปรุง
โครงสร้างใหม่  
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
   Thai for Communication 
               ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปั ญ ห าแ ล ะ แ น วท า งก าร แ ก้ ไข ก า ร ใ ช้ ภ าษ า 

กถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกในชีวิตประจ าวัน ตระหนั
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language 
in daily used in listening, speaking, reading 
and writing, use of language in formal and 
information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics 
and awareness of Thai society 

5100136  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
    Thai for Communication 
    ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง 
ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 
ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออก
เสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง 
ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาท
ในการฟัง 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 phonetics 
guidelines, read and write for comprehension on 
various types of writing, communicate with respect 
to proper social etiquette 

ปรับปรุงดังนี ้
1.รหัสวิชา 
2.หน่วยกิต 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย4.
เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้             2(1-2-3) 
 English for Communication  
            and Learning Development 
              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  
การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอ
ความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและ
การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่ อ ส าร  เช่ น  ก าร ใช้ พ จ น านุ ก รม   บ ท ค วาม 
หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

Development of English 
communication skills, listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting; c leave-taking, 
self-introduction and others, requesting, 
offering help, giving suggestion, describing 
people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on 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 
communication 
2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ   

  พัฒนาการเรียนรู ้           2(1-2-3) 
  Melayu  for  Communication  
 and  Learning  Development

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า  การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการ
เขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 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 
 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
   2 (1-2-3) 
             English for Communication 1 
             การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพื้ นฐานที่ ใช้ ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
 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 

ไม่ม ี ปรับออก 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 English for Communication 2 
 การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 
 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 

ไม่ม ี ปรับออก 

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
                                     2(1-2-3) 
             Thai for Careers 
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทย
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิด
การสื่ อส ารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพถู กต้ อ งตาม

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

หลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 

การวิ เคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

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 
9.1.2 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า       2   หน่วยกิต 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                                               2(1-2-3) 
             Speaking and Writing Skills  
             Development 
 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์
เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง 
การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้น
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 
และฝึกวิจารณ์ 

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 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
                                                2(2-0-4) 
              Principles of Reading and  
              Writing Thai Words 
               หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียน
ค าไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค า
ไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

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 

ไม่ม ี ปรับออก 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 
 Chinese for Communication   การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่าย ๆ  ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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 

ไม่ม ี ปรับออก 

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
              Melayu for Communication 
               การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิต 
ประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน า
แบบง่ายๆ 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 

ไม่ม ี ปรับออก 



114 

114 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
 ภาษาอังกฤษ                  2(1-2-3) 
              Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพัฒ นาทั กษะการพู ดและอ่ าน

พ ฝึกการพูดทั งภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภา
รายบุคคลและเป็นกลุม่ การน้าเสนองานหน้าชั น และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 Effective development of speaking 
and reading skills in English , practice of 
speaking both individuals and groups,  
efficient class presentation and reading 
practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

ไม่ม ี ปรับออก 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน              2(1-2-3) 
   English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อให้
สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้น
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น 
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน ฯลฯ 
 Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational 
and career purposes such as writing a letter, 
filling in an application form, writing a report, 
etc 

ไม่ม ี ปรับออก 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
              Basic Melayu 
               ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐาน
เข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอ

ห้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้ข้อมูลในเชิงใ
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

ไม่ม ี ปรับออก 



115 

115 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

 Practice of listening, speaking, 
reading and writing skills, study on basic 
sentence patterns; sentence combinations 
and Melayu expressions, practice of giving 
information and expressing opinions in 
accordance with social context application 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน         2(1-2-3) 
            Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 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 

ไม่ม ี ปรับออก 

 5100137  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
  3(2-2-5) 
    English Listening and Speaking Skills 
    ฟังและพูดเพื่ออธิบายรายละเอียดและสรุป
ประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้ว
จับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น 
ข้อมู ลพื้ นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว  การซื้ อของ 
ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็น
กิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่
แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ที่
เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  
เขียน  รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึก
ปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
    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 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

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   
 สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ้าวัน การศึกษา ค้า
บรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษา
มาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ 
การให้ค้าแนะน้า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การ
แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้
เหตุผล น้าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อ
ใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อจับใจความส้าคัญ และ
ประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานใน
หัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ และเหตุการณ์ส้าคัญ และ
แสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กัน
โดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั งสื่ : ฟัง 
พูด อ่าน เขียนที่จ้าเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 

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 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

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  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ              3(2-2-5) 
    English for Professional Purposes 
    สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอน
และเรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู  อย่างเป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้    สื่อสารเนื้อหาอย่างได้
ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดย
เข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษา
สถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และ
มุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับ
สถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ 
    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 

วิชาใหม่ 
 

9.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
  ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 
 

1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 
                        ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 

ปรับ 
โครงสร้างกลุ่ม

วิชาใหม ่
2100112 วิทยาการแห่งความสุข       2(1-2-3) 
             Happiness Study 
 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพ 
แวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน การ

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

น าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self - 
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient 
for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 
2100113  สุนทรียวิจักขณ์                2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้
ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 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 

ไม่ม ี ปรับออก 

  2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                              2(1-2-3) 
              Information For Life Long  
              Learning 
   ความหมาย บทบาท และความส าคัญ
ของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

 Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access 
learning, presenting  finding results by using 
standard forms and steps 
 
2100118  ความจริงของชีวิต           2(2-0-4) 
            Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การด้ารงชีวิตในสังคม 
ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การน้ า เอ าความ จริ งและห ลั กศ าสน ธรรม ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิต
และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การ
เรียนรู้  โลกทัศน์แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อเสียของโลกทัศน์แต่ละอย่างเพื่อจะได้รู้จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงามเพื่อ
ความเป็น มนุษย์ท่ีสมบูรณ์อันน้าไปสู่ความสงบสุขของ
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 

ไม่ม ี ปรับออก 

2100119  การพัฒนาตน              2(2-0-4) 
              Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย 
ของพฤติกรรมของมนุษย์   กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็น
ทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หมายเหตุ 

 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 
 
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต           2(1-2-3) 
              Aesthetics for Life 
             ความหมายของสุนทรียภาพเชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขปการจ าแนก
ข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การ
ได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์
และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก
การร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ 
 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 
 

ไม่ม ี ปรับออก 

 5100140  สุนทรียะ                            3(2-2-5) 
    Aesthetic 
    ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ
เพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่น
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 
จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ  ร าวงใน เพลง

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

มาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลัก
ทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ 
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท า
ผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
    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 
 

 5100141  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ      3(2-2-5) 
    Health Promotion and Care  
    สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบาย
สาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรม
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา 
การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความ
พร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ 
    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 
 

วิชาใหม่ 
 

9.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
                             ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
                        ไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกิต 

โครงสร้างกลุ่ม
วิชาใหม ่
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

2150101  สังคมภิวัตน์                   2(2-0-4) 
             Socialization 
 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า งม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแส โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทาง

ประเพณี 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 affairs 

ไม่ม ี ปรับออก 

2150102  การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
              Social Management  
               เพื่ อวิเคราะห์ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับชุมชน 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

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   

ไม่ม ี ปรับออก 

1501032   ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(1-2-3) 
              Life Skills and Public  
 Conscious Mind 
 ความหมายและความส าคัญของทักษะ
ชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิต 
โลกาภิวัตน์  ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด

างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และสร้
ความฉลาดทางอารมณ์ การพ ัฒนาทักษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

ให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life 
skill including important elements of life 
skill; globalization, thinking skills, decision 
making, creative thinking, positive thinking, 
analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal 
relationships and communication, self-
management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful 
coexistence 
2150108  ทักษะในการด าเนินชวีิต      2(1-2-3) 
 Skills for Life 
 ความส้าคัญ องค์ประกอบของทักษะใน
การด้าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
การประเมินสถานการณ์  ความคิดสร้างสรรค์ 
ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียด 
 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 

ไม่ม ี ปรับออก 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        2(1-2-3) 
              Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าใน
ชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

 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  
 5100142  การคิดเชิงเหตุผล                   3(2-2-5) 

    Logical Thinking 
     วิ เคราะห์  ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณ
ตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้
โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การ
เลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลได้ 
    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 

วิชาใหม่ 
 

 5100143  ทักษะในศตวรรษที ่21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
                                                     3(2-2-5) 
    21st Century Skills for Living and  
    Occupations 
    สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 
8cs และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณา
การการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

    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  พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                      3(2-2-5) 
    Potency Citizenship 
              Development   
    วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ 
และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม 
การสร้างและปฏิบัตติาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หน้าที่ ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิ
ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
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 

วิชาใหม่ 
 

9.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
 เทคโนโลยี         ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  

 

1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณข์องคณะ 
                        ไม่น้อยกว่า     3   หน่วยกิต 
 

ปรับ 
โครงสร้างกลุ่ม

วิชาใหม ่
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
             Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้
เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า
ซื้อ บัญชีรับ -จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการ

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

ไม่ม ี ปรับออก 

4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                             2(1-2-3) 
              Science for the Quality of Life  
 Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิ ท ย าศ าส ต ร์  แ ล ะ เจ ต ค ติ ท า งวิ ท ย าศ าส ต ร์ 
ความส าคัญ  และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance 
and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life 
quality development 

ไม่ม ี ปรับออก 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
              จ าวันชีวิตประ                  2(1-2-3) 
              Information Technology in  
 Daily Life 
 ความรู้ เบื องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ้าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, 
information technology; computer 
application in daily life, data warehouse 
application; laws with ethics in using 
information system and its security system 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                               2(1-2-3) 
              Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง 
ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของ

ะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในอวัยว
ชีวิต ประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ใน
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 managementwith 
heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage 
 

ไม่ม ี ปรับออก 

  4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life 
 Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อร่างกาย อารมณ์  และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 

 

ไม่ม ี ปรับออก 
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 Rules, regulations, etiquette , form 
and methods of sports competition; 
principles and how to choose sports for its 
individual potential; conduct of principles for 
playing sports at maximum benefits to body, 
emotion and society; injury prevention from 
sports and basic first aid; utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and 
traditional games; personality development 
promoting leadership 
 
 5100141  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

                                                         3(2-2-5) 
    The King Philosophy for Local  
    Development 
    ประยุกต์ ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อ
การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบ
องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
    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 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 
1100101  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู 

    3(2-2-5) 
              Thai Language and Educational  
              Technology for Teacher 
    ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาไทย  เพื่อการสื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การใช้ Microsoft 
Office ) Word, Excel, PowerPoint( ก า ร
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย  ) E-mail, Chat, 
MSN, Google, Talk, Yahoo, Skype  etc. 

      9.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
1100101ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Language for Communication 
 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู 
หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายใน
การจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 
 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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1100110    ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
               สารสนเทศส าหรับครู 
     English Language and  
               Educational  Technology 
               for Teacher 
     ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารและการสืบค้น สามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ) E-
learning, CAI, WBI, VirtualClassroom, 
Teleconference (การสร้างและการใช้ Weblog 
เค รื อ ข่ า ย สั งค ม แ ห่ งก า ร เรี ย น รู้  ) GotoKnow, 
Learners) 

ไม่ม ี ปรับออก 

1101101    ความเป็นครู                  3(2-2-5) 
     Professional Teacher 
     ศึ ก ษ าความ ส าคั ญ ของวิ ช า ชี พ ค รู  
บทบาทหน้าที่  ภาระงานของครู  พัฒนาการของ
วิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติ
ที่ ดีต่ อวิชาชีพครู   การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
 และจิตวิญญาณความเป็นครู   2(90) 
 Ethics and Spirituality for Teachers 
 ประพฤติ  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่ เคารพศรัทธาของผู้ เรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
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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 

1102202    การพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 
     Curriculum Development 
     ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  
ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย 
วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  ความหมาย
ความส าคัญของหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร  รูปแบบ
หลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานและตัวช้ีวัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร  การวิเคราะห์  
การจัดท าหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
การใช้หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development 
 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก   ที่
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ 
และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้
มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็ น ค รูที่ ดี  มี ค วาม รอบ รู้  ทั น สมั ย  และทั น ต่ อก าร
เปลี่ยนแปลง 
 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 
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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 

 1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้1 3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1 
 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขา
วิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการ
ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับ
การเรียนรู้  ทฤษฎี จิตวิทยาการเรียนรู้  กระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม  
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพื่ อให้มีทักษะในการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้  เพื่อให้มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดีมีความรอบรู้ 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 

วิชาใหม่ 
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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 
 

 1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้2 3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2 
 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  จัดกิจกรรมและสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมี
ความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและ
แหล่ ง เรี ยน รู้ ใน ชุมชนท้ อ งถิ่ น  สื่ อ เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   การ
พัฒนาผู้เรียนด้วยการช้ีแนะการออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการ
เรียนรู้ที่ เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก   ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  ทดลองจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  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 

วิชาใหม่ 
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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 

1102304   การจัดการเรียนรู้            3(2-2-5) 
               Learning Management  
               ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การ
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การบูร
ณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้   การใช้และการผลิตสื่อ  และการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้
แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 

ไม่ม ี ปรับออก 
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 1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan 
 จัดท้าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม 
วิ เคราะห์  สั งเคราะห์ สมรรถนะการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ค รู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน้าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 

วิชาใหม่ 

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยี     3(2-2-5) 
               สารสนเทศทางการศึกษา           
     Innovation and Educational  
               Information Technology 
     ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้  วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การออกแบบ  
การสร้าง  การน าไปใช้  การประเมิน  การปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
 สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology 
 for Educational Communication and 
 Learning 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงดังนี ้
1.ปรับ 
รหัสวิชา 
2.ปรับชื่อวิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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 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 

1104201   การวัดและการประเมินผลการ 
               เรียนรู้                           3(2-2-5) 
               Educational Measurement and  
               Evaluation 

ศึกษาหลักการ เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาการสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผล  
และประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมิน
ภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  
สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 Learning Measurement and  
              Evaluation 
 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส้าคัญ
ในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ สะท้อนผล
การประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัด
และประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
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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 

1104302    การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 
     Educational Research  
     ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการวิจัย  
การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย  สถิติเพื่อการ
วิจัย  การวิจัยในช้ันเรียน  การฝึกปฏิบัติการวิจัยการ
น าเสนอผลงานวิจัย  การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการ
พั ฒ น าก ระ บ วน ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู้   ก า ร ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การเสนอโครงการ
เพื่อท าวิจัย  การท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
                                                          3(2-2-5) 
 Research and Development in  
 Innovation and Learning 
 วิ จั ย  แก้ ปั ญ ห า เพื่ อพั ฒ น าผู้ เรี ยน  ส ร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้เรียนในชั นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน้าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  และพัฒนาผู้ เรียน  และใช้การสะท้ อนคิด ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ 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 

ปรับปรุงดังนี ้
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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 

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู            3(2-2-5) 
     Psychology for Teacher 
     ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการศึกษา 
จิ ต วิทยาการแนะแนวและให้ ค าป รึกษ า เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การช่วยเหลือ
ผู้ เรียนให้ เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพการ
ส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                    3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher 
 วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส้าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค้าปรึกษา ทักษะสมอง
เพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ แนว
ทางการให้ค้าแนะน้ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้
การสะท้อนคิดเพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี   มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 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 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1.ปรับ 
รหัสวิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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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 

1100305   การบริหารจัดการห้องเรียน  3(2-2-5) 
    Classroom  Management 
    ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  
ภาวะผู้น าทางการศึกษา  การคิดอย่างเป็นระบบ  การ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร  
การติดต่อสื่อสารในองค์กร  การบริหารจัดการช้ัน
เรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา  การท างานเป็น
ทีมการจัดท าโครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการ
ฝึกอาชีพ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา  
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  และ
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน   

1102101 การบริหารการศึกษาละการประกันคุณภาพ 
 การศึกษา                     3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality 
 Assurance in Education  
 บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   
ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้    โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ด ี มีความรอบรู้ 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, 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1.ป รั บ ร หั ส
วิชา 
2.ปรับชื่อวิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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1100102   การพัฒนาทักษะการคิด    2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
    ความหมาย และความส าคัญของทักษะ
การคิดพื้ นฐาน ความรู้ เกี่ ยวกับพัฒนาการทาง
สติปัญญา และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และ
ห ลั ก ก า ร เกี่ ย ว กั บ ก า รพั ฒ น าทั ก ษ ะ ก า รคิ ด 
กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย 
การคิดแบบอเนกนัย  การคิดวิ เคราะห์  การคิด
สังเคราะห์  การคิดอย่างมี วิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การ
คิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด  การส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการคิด  การออกแบบและวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการ
ประเมินผลทักษะการคิด 

ไม่ม ี ปรับออก 

1100103  มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู    2(1-2-3) 
    Human Relationship for Teacher 
    ศึกษาความหมายและความส าคัญของ
มนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ 
กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
ส าหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย์
สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษย์
สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี  และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

ไม่ม ี ปรับออก 

1100104   การสอนเพศศึกษา           2(1-2-3) 
     Sexuality Education 
     ศึ กษ าฝึ กก ารคิ ด วิ เค ราะห์ แ ละจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพทางเพศ 
สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาท ความ
รับผิดชอบ เพศสภาพและเพศสรีระ อิทธิพลของสังคม
และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออก
ทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจต่อรองและสื่อสารความ

ไม่ม ี ปรับออก 
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ต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบน
ฐานของการ เคารพ ในสิ ท ธิของผู้ อื่ น  โด ย เน้ น
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อ
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัยและรับผิดชอบ 
1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  2(1-2-3) 
     Local Curriculum Development 
     ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ ห ลั ก สู ต ร
กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการประเมินผล
หลักสูตรความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร
หลักการจุดหมายโครงสร้างของหลักสูตรการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
หลักการและกระบวนการพัฒ นาหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

ไม่ม ี ปรับออก 

1102203    การนิเทศการสอน          2(1-2-3) 
     Instructional Supervision 
     จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการ
นิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศ การสอนเครื่องมือที่
ใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน 
การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการ
สอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน 
และแนวโน้มการนิเทศการสอน 

ไม่ม ี ปรับออก 

1103101    การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 
                                               2(1-2-3) 
     Utilization of Mass Media in  

    Education 
     ค ว า ม ห ม า ย   ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
สื่อสารมวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้
วิ ท ยุ ก ระ จ าย เสี ย ง   วิ ท ยุ โท รทั ศ น์   สิ่ งพิ ม พ์  
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์  เครือข่ายข้อมูลสากลและสือ่
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์
ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 

ไม่ม ี ปรับออก 
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1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    
                                               2(1-2-3) 
     Adolescence Guidance  
               Psychology 
    วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น 
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะ
แนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การ
จัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการวัยรุน่ด้านการศึกษา 
อาชีพ สังคม และส่วนตัว 
 

ไม่ม ี ปรับออก 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ         2(1-2-3) 
     Special Child Psychology 
     ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของ
เด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็ก
พิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและ
สังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ 
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การ
และหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
 

ไม่ม ี ปรับออก 

1109101    นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู  
                                                2(1-2-3) 
     Introduction to Recreation for  
               Teachers 
     ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่ง
หมายและความส าคัญของนันทนาการ ความส าคัญ
ของนันทนาการต่อชีวิตประจ าวัน ประเภทของ
นันทนาการส าหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ ส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
ส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้น
การฝึกปฏิบัติ 
 

ไม่ม ี ปรับออก 
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1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง  
               ขัน้ความรู้เบื้องต้น           2(1-2-3) 
     CubScouts and Junior Girl  
               Guides Basic Unit Leader  
               Training Course 
     วัตถุประสงค์ของการลูก เสือส ารอง 
ประวัติและกิจกรรมขององค์การลกูเสือโลก โครงสร้าง
การลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-
เนตรนารีส ารองขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือ
ส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2  ดาวดวงที่ 3  
และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง 
พิธีการลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ
และการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี
ส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 
 

ไม่ม ี ปรับออก 

1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ   
               ขัน้ความรู้เบื้องต้น           2(1-2-3) 
    Scouts and Girl Guides Basic  
               Unit Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ 
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือ
โลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ
ว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการ
เล่นเกม ระบบหมู่  ประวัติและโครงสร้างของการ
ลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและ
การสอน การวางแผน หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริม
กิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตส านึก
สาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
 
 
 

ไม่ม ี ปรับออก 
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              ข. วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู     
                                            14  หน่วยกิต 

     2.1.2  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
               ไม่น้อยกว่า          12  หน่วยกิต 

1.ปรับ 
โครงสร้างหน่วย

กิตใหม ่
1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1    1(90)ชั่วโมง 
    Teaching Practice I 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา   ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต 
สัมภาษณ์  งานในหน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครู
ประจ าช้ัน พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  การวิเคราะห์
ลักษณะความแตกต่าง และพฤติกรรมของผู้เรียน งาน
บริหารและบริการของโรงเรียน  การสอนวิชาเอก  
การฝึกเป็นผู้ ช่วยครูด้ านการจัดการเรียนรู้หรือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้  งานธุรการช้ันเรียน  การ
จัดท าโครงงานทางวิชาการโดยเข้าไปมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  และรวบรวม
ข้อมูล น าเสนอผลการศึกษา  

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1 
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออก
ถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อ
ตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ า
ช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี  (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู 
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรูใ้นสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 

ปรับปรุงดังนี ้
1.ป รั บ ร หั ส
วิชา 
2.ปรับชื่อวิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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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 

1100404    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90)ชั่วโมง 
     Teaching Practice II 
     การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยเข้าไปมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการวางแผน
การศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์  วิเคราะห์
ความแตกต่างของผู้เรียน รวบรวมข้อมูล และน าเสนอ
ผล ก ารศึ ก ษ า   ศึ กษ างาน ใน ห น้ าที่ ค รู ผู้ ส อน  
พ ฤติ ก รรมก ารจั ด ก าร เรี ย น รู้   มี ส่ วน ร่ วมกั บ
สถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
รวมทั้งการน าหลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการด าเนินการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ และสามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 internship 2 
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและมุ่ งมั่ น ในการแก้ปัญ หาผู้ เรียนให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

ปรับปรุงดังนี ้
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 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 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
                                          6(540)ชั่วโมง 
    Practicum 1 
    การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยศึกษาและปฏิบัติ
ด้านการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  งานหน้าที่
ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน การปฏิบัติงานการเรียนการ
สอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช้ัน
และสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา
การวิจัยในช้ันเรียน การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการสอน การ
รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ การน าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1100205 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   6(290) 
 internship 4 
 ปฏิบั ติ งาน ในหน้ าที่ ค รู  ประพฤติตน เป็ น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่ การเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชั ด เจ น จ าก ก าร เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรม ที่ ส่ ง เส ริ ม ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการ
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การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้  และการ
สัมมนาทางการศึกษา 
 

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 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 

 

1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
                                          6(540)ชั่วโมง 
     Practicum II   
     การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การจัดท าแผนการ
จัดการเรี ยน รู้ ที่ ยึ ด ผู้ เรี ยน เป็ นส าคัญ   การจั ด
กระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้
เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการ

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1 
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเอง
และต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษา
รายกรณี  (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงดังนี ้
1.ป รั บ ร หั ส
วิชา 
2.ปรับชื่อวิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5.เพิ่มค า 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การสัมมนาทาง
การศึกษา 

ผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครูทั้ งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรูใ้นสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 
 
 
 

อธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

    กลุ่มวิชาเอก          ไม่น้อยกว่า  89  หน่วยกิต 
 วิชาเอกคู่      ไม่น้อยกว่า  79  หน่วย
กิต 
         ก. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
               ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
  บังคับ  30 หน่วยกิต 
  เลือก  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
         ข. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
               ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  บังคับ  29 หน่วยกิต 
  เลือก  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาเอก          ไม่น้อยกว่า  80  หน่วยกิต 
 
 1. วชิาเอกภาษาอังกฤษ 
                   ไม่น้อยกว่า 40    หน่วยกิต 
 
 
 2. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
                   ไม่น้อยกว่า 40    หน่วยกิต 
 

1.ปรับปรุง
โครงสร้าง 
2. ปรับปรุง
ลดจ านวน
หน่วยกิต 

  1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
                   ไม่น้อยกว่า 40    หน่วยกิต 

ปรับปรุง
โครงสร้าง 
 

1115101  สัทศาสตร์เชิงปฎิบัติ         3(2-2-5) 
      Practical Phonetics 

    การออกเสียงพยัญชนะและสระ การลง
เสียงหนักเบา จังหวะและท านองเสียงสูงต่ า เน้นเสียง
ที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย การฟังเพื่อจ าแนกเสียง
และการออกเสียงในภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่าน
และเขียนสัทอักษร     

1115127 สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ    3(2-2-5) 
 Practical Phonetics  
 การออกเสียงพยัญชนะและสระ การลงเสียง
หนักเบา จังหวะและท านองเสียงสูงต่ า เน้นเสียงที่เป็นปัญหา
ส าหรับคนไทย การฟังเพื่อจ าแนกเสียงและการออกเสียงใน
ภาษาอังกฤษ การอ่านและเขียนสัทอักษร เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การสอนภาษาอังกฤษ 
 Pronunciation of consonant and vowel 
sounds, stress, rhythm, and intonation; emphasis 
on English sound problems for Thai students, 
discrimination and pronunciation of English 
phonemes, and reading and transcribing phonetic 
symbols for English teaching application 

ปรับปรุงดังนี ้
1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับหน่วย
กิต 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

1115102   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1    3(2-2-5) 
                English Structure 1 

     ชนิดของค า วลี อนุประโยค ประโยค
และโครงสร้างส าคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน
และการเขียน 

1115128 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
 English Structure 1  
 ชนิดของค าในภาษาอังกฤษ ได้แก่ ค านาม ค า
สรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท และ
ค าสันธาน รวมทั้งประโยคตามกาล ในด้านความหมาย 
ประเภท รายละเอียด และวิธีการใช้ เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารและการสอนภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงดังนี ้
1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับหน่วย
กิต 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

 Parts of speech; noun, pronoun, verb, 
adjective, adverb, preposition and conjunction 
including tenses focusing on meanings, types, 
explanations and usages for development of  
English communication and teaching 

รายวิชา
ภาษาไทย 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษ 

1115103   สนทนาภาษาอังกฤษ 1    2(1-2-3) 
    English Conversation 1 

     การสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ลักษณะการพูดและออกเสียง การ
เชื่อมค า เสียง การเน้นเสียงและระดับเสียงสูงต่ า การ
ตั้งค าถามและตอบค าถามแบบต่างๆ  

 

1115130 สนทนาภาษาอังกฤษ 1  2(1-2-3) 
 English Conversation 1  
 ค้าศัพท์  รูปแบบประโยค และบทสนทนา
เกี่ยวกับชีวิตประจ้าวันในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการอธิบาย 
การเล่าเรื่อง การบรรยาย การตั งค้าถามและตอบค้าถาม 
และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 Vocabularies, expressions, and 
conversations on daily-life topics in different 
situations for explaining, narrating, describing, 
questioning and answering, and applying in English 
teaching 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1115206   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2   3(2-2-5)   
               English Structure 2 
   วิชาต่อเนื่องจากวิชาไวยากรณภ์าษาอังกฤษ 1 
               หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การใช้
ประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน การสื่อสารที่ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

1115129 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
 English Structure 2  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 1115102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
Pre-requisite           : 1115102 English Structure 1 
 หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นส าหรับการ
เขียนในระดับพื้นฐาน ได้แก่ วลี อนุประโยค ประโยคความ
รวม ประโยคความซ้อนและประโยคความผสม รวมทั้งความ
ผิดพลาดที่พบบ่อยในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษของคน
ไทย เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 
 More complex grammatical structure for 
basic writing; phrases, clauses, compound 
sentences, complex sentences and compound-
complex sentences including common 
grammatical errors in sentences made by Thai 
learners for accurate communication and English 
teaching 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1115209   หลักการอ่าน               2(1-2-3) 
               Reading Principles 

     ทักษะการอ่านที่ ส าคัญ  ได้แก่  การ
วิเคราะห์และเดาความหมายจากบริบท อุปสรรค
ปัจจัย การใช้พจนานุกรม การใช้ค าอ้างอิง การจับ
ใจความส าคัญ กลวิธีการอ่านแบบข้ามและแบบคร่าว  

1115232 หลักการอ่าน  2(1-2-3) 
 Reading Principles  
 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ส าคัญ ได้แก่ การ
วิเคราะห์และเดาความหมายจากบริบท อุปสรรคปัจจัย การ
ใช้พจนานุกรม การใช้ค าอ้างอิง การจับใจความส าคัญ กลวิธี
การอ่านแบบข้ามและแบบคร่าว เพื่อพัฒนาการอ่านใน
ชีวิตประจ าวัน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ 
 Essential English reading skills: context 
clues, prefix and suffixes, dictionary usage, 
references, main ideas, skimming and scanning for 
daily life reading development, and applying in 
English teaching 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1115210   การเขียนอนุเฉท            3(2-2-5) 
               Paragraph Writing  

     การเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆ ด้วย
ประโยคที่ชัดเจนและสมัพันธ์กับช่ือเรื่องโดยใช้รูป
ประโยคที่หลากหลาย  

 

1115233 การเขียนอนุเฉท  3(2-2-5) 
 Paragraph Writing  
 โครงสร้างของอนุเฉท ประเภทของการเขียนอนุ
เฉท วิธีการเขียนอนุเฉทด้วยประโยคที่ชัดเจนและสัมพันธ์กับ
ช่ือเรื่องโดยใช้รูปประโยคที่หลากหลาย โดยเน้นการเขียนเล่า 
การเขียนบรรยาย และการเขียนอธิบาย เพื่อน าไปสู่การเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ 
 Paragraph organization, paragraph types, 
paragraph process writing with clear, title-related 
information using various types of sentences 
emphasizing on narrative, descriptive and 
expository paragraph writing for English essay 
preparation and English teaching application 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1115312   วรรณคดีวิจักษณ์           3(2-2-5) 
     Literary Appreciation 
     แนวคิดหลักในค าประพันธ์ทั้งร้อยแก้ว

และ    ร้อยกรอง องค์ประกอบทางวรรณกรรม กลวิธี
การประพันธ์ การสรรค า ความเปรียบ จินตภาพและ
สัญลักษณ์ การวิเคราะห์วรรณกรรมเพื่อความซาบซึ้ง
ในสุนทรียรส 

1115336 วรรณคดีวิจักษณ ์ 3(2-2-5) 
 Literary Appreciation  
 แนวคิดหลักในค าประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อย
กรอง องค์ประกอบทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษ กลวิธีการ
ประพันธ์ การสรรค า ความเปรียบ จินตภาพและสัญลักษณ์  
การวิเคราะห์วรรณกรรมเพื่อความซาบซึ้งในสุนทรีย์ และการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

  Themes in prose and poetry, English 
literary components and  techniques, choice of 
words, figures of speech, imagery and symbolism, 
literary analysis for appreciation of aesthetic values 
and English teaching application 

รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1115313   สนทนาภาษาอังกฤษ 2    2(1-2-3) 
     English Conversation 2 
     วิชาต่อเนื่องจากวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 1  

การสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันใน
ระดับที่ซับซ้อนขึ้น การพูดสรุปความและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง การเสนอข้อโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล การอภิปรายในช้ันเรียน  

1115231 สนทนาภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
 English Conversation 2  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 1115103 สนทนาภาษาอังกฤษ 1  
Pre-requisite        : 1115103 English Conversation 2  
 การสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจ้าวันในระดับที่
ซับซ้อนขึ น การพูดสรุปความ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง การเสนอข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การ
อภิปรายในชั นเรียน 
 Conversations on more complex daily-
life topics; summarizing, expression of opinions and 
logical arguments on listened topics; class 
conversations and discussion on common topics 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1115314   การอ่านเชิงวิเคราะห์       3(2-2-5) 
     Analytical Reading 

               การวิเคราะห์งานเขียนประเภทความเรียง 
และสารคดี ในแง่การแยกแยะข้อคิดเห็นและ
ข้อเท็จจริงของผู้เขียน จุดมุ่งหมาย มุมมอง น้ าเสียง
ลีลา และทัศนคติของผูเ้ขียน ฝึกยอ่ความและแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องที่อ่าน  

1115234 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 
 Analytical Reading  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 1115232 หลักการอ่าน   
Pre-requisite   : 1115232 Reading Principles   
 การวิเคราะห์งานเขียนภาษาอังกฤษ ประเภท
ความเรียง ข่าว สารคดี นิทาน เรื่องสั น ในด้านการแยกแยะ
ข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงของผู้เขียน จุดมุ่งหมาย มุมมอง 
น ้าเสียงลีลา และทัศนคติของผู้เขียน ฝึกการสรุปความและ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่าน 
 Analysis of English essays and 
documentaries in terms of authors’ purposes, 
themes, implications, points of view, tones, styles 
and effects; summarizing and expressing opinions 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1115315   หลักการแปล             3(2-2-5) 
               Principles of Translation 

     หลักการแปลเบื้องต้น ความแตกต่าง
ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การทับศัพท์ การ
เลือกศัพท์ ส านวนและโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม
กับความหมาย การแปลประโยคหรือข้อความสั้นๆ 
เน้นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

1115441 การแปลอังกฤษ-ไทย  2(1-2-3) 
 English-Thai Translation 
 หลักการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
เบื้องต้น ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
การทับศัพท์  การเลือกศัพท์ และการใช้พจนานุ กรม 
โครงสร้างประโยคที่ เหมาะสมกับความหมาย และการฝึก
แปลในระดับค า ประโยค และอนุเฉท 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

 Basic principles of English-Thai 
translation, differences between Thai and English, 
transliteration, word selection and dictionary 
usage, sentence structures for intended meanings 
and translation practice in word, sentence and 
paragraph levels 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
5.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1115318   การเขียนเรียงความ 1     3(2-2-5) 
               Essay Writing 1(2) 
                วิชาต่อเนื่องจากวิชาการเขียนอนุเฉท  
                การเขียนเค้าโครง การเขียนบทน า เนื้อ
เรื่อง และบทสรุป ของความเรียงขนาดสั้นประเภท
บรรยายโวหาร และเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้เทคนิค
การเช่ือมโยงอนุเฉทท่ีสละสลวย 

1115440 การเขียนเรียงความเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Basic Essay Writing  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 1115233 การเขียนอนุเฉท  
Pre-requisite           : 1115233 Paragraph Writing 
 การเขียนเค้าโครง การเขียนบทน า เนื้อเรื่อง 
และบทสรุป ของความเรียงภาษาอังกฤษขนาดสั้นประเภท
บรรยายโวหาร และเชิงเปรียบเทียบ โดยใช้เทคนิคการ
เชื่อมโยงอนุเฉทท่ีสละสลวย 
 Writing outlines, introductions, bodies 
and summaries of English narrative and 
comparative essays with well-connected 
techniques 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1115422   เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรู้ 
               ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   Techniques and Methods of  
    English Language Learning  
    Assessment 
   เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรู้ภาษา 

การประเมินผลงาน การประเมินผลตามสภาพจริง 
การสร้างแบบทดสอบและองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประเมินผล การวางแผนการประเมินการเรียนรู้ทาง
ภาษา เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรู้ที่เหมาะสมใน
การสอน  การฝึก เขี ยนแบบทดสอบ  คุณ ภ าพ
แบบทดสอบ และการตีความค่าคะแนนสอบ  

1115337 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชัน้เรียน 
     3(2-2-5) 
 English for Classroom Communication 
 ค าศัพท์ วลี ประโยคภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน 
ระดับกลาง และระดับสูง ส าหรับช้ันเรียนภาษาอังกฤษ การ
ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
บริบทและสถานการณ์ที่แตกต่าง 
 
 Basic, intermediate and advanced 
English vocabularies, phrases and sentences for 
English classrooms and  English application for 
classroom management in different contexts and 
situations 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1115428  การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ              
                                              3(2-2-5) 
              English Classroom Action   
              Research   
              การท าการวิจัยในช้ันเรียน การออกแบบ
การวิจัยพื้นฐาน การเก็บรวบรวม การวิเคราะห ์ การ
ตีความหมายของข้อมูลและการเขยีนรายงาน ส ารวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนภาษา  

1115338 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ 
 เทคโนโลยีที่ทันสมัย 3(1-4-4) 
 English Teaching Behavior Using  
 Modern Technology 
 คุณลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่ดี การจัดการ
ห้องเรียนและทรัพยากรการเรียนรู้ทางภาษา แผนการสอน 
และการสอนค าศัพท์ ไวยากรณ์ การพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 Good characteristics of English language 
teachers, language classroom and resources 
management, lesson plan and teaching 
vocabulary, grammar, speaking, listening, reading 
and writing by applying modern technology 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค้าอธิบาย
รายวิชา 
5.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1115104   วจีภาคและวากยสัมพันธ์  3(2-2-5) 
               Morphology and Syntax 
                ระบบค าและประโยคภาษาอังกฤษ 
หน้าที่ของค า ความสัมพันธ์ของค าที่ประกอบกันเป็น
วลีหรือประโยค ความหมาย ตลอดจนความสัมพันธ์
ของโครงสร้างประโยคกับความหมาย 

ไม่ม ี ปรับออก 

1115105   การอ่านเฉพาะกิจ          3(2-2-5) 
               Reading for Specific Purposes  
               การพัฒนาทักษะการอ่าน และวิเคราะห์
เนื้อหาและโครงสร้างในงานเขียนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาต่าง ๆ  

ไม่ม ี ปรับออก 

1115207   หลักการเขียน               3(2-2-5) 
       Writing Principles 
          การเขียนประโยคความเดียว ความรวม 
และความซ้อนโดยใช้รูปแบบไวยากรณ์และกาลที่
ถูกต้องและชัดเจน ความสอดคล้องระหว่างประธาน
และกริยาในประโยค 

ไม่ม ี ปรับออก 

1115208  วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ 
              ภาษาอังกฤษ               3(3-0-6) 
              English Speakers and Their    
              Cultures 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

              ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของชน
ชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ภูมิปัญญาของยุค
สมัย ความเช่ือ ค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรม ใน
บริบทของสังคมปัจจุบัน 
1115211   การพูดเชิงวิชาการ         3(2-2-5) 
               Acedemic Speaking 
                หลักการ องค์ประกอบและรูปแบบการ
พูดเชิงวิชาการ ฝึกพูดเชิงวชิาการในบริบทของการ
ด้าเนินการประชุม การสัมมนา การกล่าวสุนทรพจน ์
และการโต้วาที 

ไม่ม ี ปรับออก 

1115320   ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
               ในการสอน                  3(2-2-5) 
               English for Teaching Application 
               ลักษณะส าคัญของภาษาอังกฤษ  การ
เรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ สาขาของภาษาศาสตร์ จิต
ภาษาศาสตร์ และภาษาเพื่อการประยุกต์ใช้ที่สัมพันธ์
กับการสอนภาษา เน้นการศึกษาฝึกปฏิบัติทางด้านสัท
วิทยา วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์ เพื่อสามารถน าไป
ใชประยุกต์ใช้จริง 

1115335 หลักการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Teaching Methodology 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองร่วมสมัย หลักการ
สอน วิธีการสอนภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ และการบูรณาการ
การสอนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน  
 Theories of contemporary second 
language acquisition, approaches and methods of 
English Language teaching and integrated teaching 
skills; listening, speaking, reading and writing 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
วิชา 
3.ปรับ
ค้าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

1115321   การพูดในที่ชุมชน          2(1-2-3) 
               Public Speaking 

    การอภิปราย การแสดงความคดิเห็น 
การกล่าวรายงาน การโต้วาที การเป็นพิธีกรและผู้
ด าเนินรายการ 

1115441 การพูดในที่ชุมชน           2(1-2-3) 
 Public Speaking 
 การอภิปราย การแสดงความคดิเห็น การกล่าว
รายงาน การโต้วาท ีการเป็นผู้ด าเนินรายการและพิธีกร
ภาษาอังกฤษ 
 Discussions, opinion expressions, oral 
reports, debates, being an English moderator and a 
master of ceremony 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค้าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

1115424   การฟังเพ่ือความเข้าใจ    2(1-2-3) 
               Listening Comprehension  

    กลยุทธ์ในการฟัง ฝึกฟังบทสนทนา บท
สัมภาษณ์ บทบรรยายและข่าวจากสื่อต่างๆ และสรุป
ใจความส าคญั 

 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1115317  วรรณคดีส าหรับเด็ก         3(2-2-5) 
              Children’s  Literature  
               วรรณกรรมส้าหรับเดก็และการนา้มา
ประยุกต์ใช้ในชั นเรียนภาษา ประเมินคุณค่าของ
วรรณกรรม การเลือกหนังสือสา้หรับเด็ก การท้า
หนังสือส้าหรับเด็กวัยต่างๆ และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  

ไม่ม ี ปรับออก 

1115319  การเขียนเรียงความ 2         3(2-2-5) 
              Essay Writing  2  
             วิชาต่อเนื่องจากวิชาการเขียนเรียงความ 1                   
              การเขียนเรียงความประเภทพรรณาโวหาร 
และเชิงเหตุผล ให้มีความสมดุลขององค์ประกอบใน
ก า ร เขี ย น ทั้ ง ค ว าม มี เอ ก ภ าพ  สั ม พั น ธภ า พ  
และสารัตถภาพ  

ไม่ม ี ปรับออก 

1115425   เร่ืองสั้นและนวนิยาย     3(2-2-5) 
               Short Stories and Novels 

     การวิเคราะห์ และวิจารณ์เรื่องสั้น
และนวนิยาย  ในแง่แก่นเรื่องตัวละคร โครงเรื่อง ลลีา
และเทคนิคการเขียน 

ไม่ม ี ปรับออก 

1115426   การแปลไทย-อังกฤษ       3(2-2-5) 
              Thai - English Translation 

     การแปลประโยคที่มีโครงสรา้งที่เป็น
ปัญหา และข้อความประเภทต่างๆ เช่น ข่าว บท
บรรยาย เรื่องเล่าจากไทยเป็นอังกฤษ 

1115339 หลักการแปล                  2(1-2-3) 
 Principles of Translation 
 หลักการแปลเบื้องต้น ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การทับศัพท์ การเลือกศัพท์และ
การใช้พจนานุกรม โครงสร้างประโยคที่ เหมาะสมกับ
ความหมาย และการฝึกแปลในระดับค า ประโยค และอนุ
เฉท เน้นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
 Basic principles of translation, 
differences between Thai and English, 
transliteration, word selection and dictionary 
usage, sentence structures for intended meanings 
and translation practice in word, sentence and 
paragraph levels emphasizing on English-Thai 
translation 
 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
วิชา 
3.ปรับหน่วย
กิต 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
5.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1115427  วาทกรรมวิเคราะห์         3(3-0-6) 
              Discourse Analysis 

   การใช้ภาษาในบริบททางสั งคมและ
จิตวิทยา วาทกรรมทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน 
โครงสร้าง ข้อความและไวยากรณ์ของตัวบททั้งใน
ระดับประโยคและเหนือระดับประโยค กลไกการสร้าง
สัมพันธภาพในตัวบท เช่น รูปกริยา การซ้ าค า หรือซ้ า
ความ การใช้ค าแทน การละค า หรือละความ การใช้
ค าเชื่อมและวงศัพท์ 

 

ไม่ม ี ปรับออก 

1115318    การผลิตสื่อเพ่ือการสอน          
                ภาษาอังกฤษ                3(2-2-5) 
                Media Production for  
                English Teaching  

     วิธีการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อ
น้าไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

 

ไม่ม ี ปรับออก 

1115321   การพูดในที่ชุมชน          2(1-2-3) 
               Public Speaking 

    การอภิปราย การแสดงความคดิเห็น 
การกล่าวรายงาน การโต้วาที การเป็นพิธีกรและผู้
ด าเนินรายการ 

 

ไม่ม ี ปรับออก 

1115424   การฟังเพ่ือความเข้าใจ    2(1-2-3) 
               Listening Comprehension  

    กลยุทธ์ในการฟัง ฝึกฟังบทสนทนา บท
สัมภาษณ์ บทบรรยายและข่าวจากสื่อต่างๆ และสรุป
ใจความส าคญั 

 

ไม่ม ี ปรับออก 

  2. วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
                   ไม่น้อยกว่า 40    หน่วยกิต 
 
 

ปรับ
โครงสร้าง 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1103103   หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมและ 
              เทคโนโลยีการศึกษา         3(3-0-6) 
              Principles and Theories of  
              Educational Innovation and 
              Technology  
               ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ 
และลักษณ ะของเทคโนโลยีการศึกษา แนวคิด 
หลักการและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา เปรียบเทียบกรณีศึกษาและ
วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษา
ยุคปัจจุบัน 

1103124 หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมการเรียนรู้ 
                                           2(2-0-4) 
 Principles and Theories of Learning  
 Innovation  
 
 มโนมติ ความส าคัญ องค์ประกอบ และลักษณะ
ของนวัตกรรม แนวคิด หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเรียนรู้  ประเภทสื่อ 
เปรียบเทียบกรณีศึกษาและวิเคราะห์การใช้นวัตกรรมการ
เรียนรู้ในการศึกษายุคปัจจุบัน 
 Concept, significance, components and 
features of learning innovation; concept, principles 
and psychology of learning theories relating to 
learning innovation; types of media; case study 
comparison and analyzation of the use of learning 
innovation in contemporary education 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับหน่วย
กิต 
 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

1103206   เทคโนโลยีการถ่ายภาพ        3(2-2-5) 
              Technology of Photography 
               วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ พัฒนาการการ
ถ่ายภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว ประเภทของการ
ถ่ายภาพ ทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพ วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่อ งมื อ ในการถ่ ายภาพนิ่ งและ
ภาพเคลื่อนไหว  การจัดองค์ประกอบภาพ  เทคนิค
และศิลปะการถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์ภาพ  ฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีการ
ร่วมสมัยและสมัยใหม่  ตกแต่ง น้าเสนอและเผยแพร่
ภาพ 
 

1103127 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Technology of Digital Photography  
 วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ พัฒนาการการ
ถ่ายภาพ ประเภทของการถ่ายภาพ ทฤษฎีและหลักการใน
การถ่ายภาพ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการถ่ายภาพ การ
จัดองค์ประกอบภาพ  เทคนิคและศิลปะการถ่ายภาพ และ
การสร้างสรรค์ภาพ  ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยวิธีการร่วม
สมัยและสมัยใหม่  การแก้ไขคุณภาพของภาพ การน าเสนอ
และเผยแพร่ภาพ 
 Science of photography, photography 
development, categories of photography; theories 
and principles of photography; materials and 
equipment of photography; image arrangement, 
technique, art and invention of photography; 
photography production practice with 
contemporary methods, including image 
adjustment, presentation and dissemination 
 
 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับช่ือ
วิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1103207  ปฏิบัติการภาพและเสียงเพ่ือผลิต  
              สื่อการศึกษา                3(2-2-5)  
               Illustrations and Audio  

Laboratory Operation for 
Educational Media 

              หลักการ ลักษณะ รูปแบบ และคุณค่าของ
ภาพประเภทต่างๆ  การเลือกสรร ภาพเพื่อใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่ออย่างสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ การผลิตและตกแต่งภาพภาพด้วยอุปกรณ์
และเครื่องมือระบบดิจิทัล การจัดเก็บภาพและการน า
ภาพไปใช้ผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาบทบาท 
และหลักการจัดห้ องปฏิบั ติการทางเสียง ห้ อง
บันทึกเสียง ห้องเสียงตามสาย การใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือ ลักษณะและรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ด้าน
เสียง หลักการและกระบวนการผลิตสื่อเสียง ธรรมชาติ
ของผู้ฟัง ฝึกปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ผลิตสื่อ
เสียงเพื่อใช้ในการเรียนรู้  

1103126 ภาพและเสียงประกอบดิจิทลัเพ่ือผลิตสื่อ 
 การสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Digital Illustrations and Audio  
 Laboratory Operation for English  
 Teaching Materials  
 หลักการ ความรู้  องค์ประกอบภาพ  และ
ประเภทของภาพประกอบ งานสีส าหรับภาพประกอบ 
กระบวนการวาดภาพประกอบเพื่อการศึกษาด้วยโปรแกรม
กราฟิกแบบเวกเตอร์ หลักการและกระบวนการผลิตเสียง
ด้วยโปรแกรมปฏิบัติ เสียงเพื่ อเพิ่ ม ความน่าสนใจของ
ภาพประกอบทางการศึกษา 
 Principles, knowledge, elements and 
types of illustrations; colors for illustrations; 
processes in educational drawing using a vector 
drawing program; principles and processes of audio 
media production using audio programs in order to 
enhance illustrations for education 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับช่ือ
รายวิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

1103208   การออกแบบและพัฒนาสื่อพื้นฐาน 
               เพ่ือการเรียนรู้                3(2-2-5) 

    Design and Development of 
    Basic Media for Learning 

               ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ ผู้ เรียนต้องการ 
ปั จจั ยพื้ น ฐานด้ านจิต วิทยา การศึ กษา สั งคม 
เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมที่ มี ผลต่อการเรียนรู้  
คุณสมบัติเฉพาะของสื่อพื้นฐาน  รูปแบบ  การเรียนรู้  
ความรู้ด้านการออกแบบและกระบวนการผลิต  การ
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ผลิต ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ในการเรียนรู้  
ทดลองใช้  ประเมิน และปรับปรุงให้เหมาะสม 
 

1103228 การออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานส าหรับ 
              การสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Design and Production of English  
 Basic Materials   
 หลักการ ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบของสื่อ
พื้นฐาน ความรู้ด้านการออกแบบและกระบวนการผลิต วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือผลิต ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิต
สื่อพื้นฐานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ในการ
เรียนรู้ ทดลองใช้ ประเมิน และปรับปรุงให้เหมาะสม 
 Principles, theories, concepts and 
patterns of basic media; knowledge of design and 
production process; equipment and producing 
tools; practice on media design and production 
relevant to objectives and learning results; trial, 
assessment, and improvement of basic media 
 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับช่ือ
รายวิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1103309  การผลิตรายการวีดิทัศน์เพ่ือ  
              การศึกษา                   3(2-2-5) 
             Production of Video        

              Programs for Education 
             คุณค่าและบทบาทของรายการวีดิทัศน์เพื่อ
การศึกษา การใช้รายการวีดิทัศน์ เพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู้  กระบวนการผลิต วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือการผลิตรายการวีดิทัศน์ การวางแผนและ
ด าเนินการผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา  พัฒนา
และน าเสนอเพื่อเผยแพร่ 

1103229 วิทยุและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล 
              เพ่ือการศึกษา                3(2-2-5) 
 Digital Radio and Television Program 
 for Education  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ประเภท รูปแบบ และ
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ดิจิทัล ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์  การเขียนบทวิทยุและ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลและการเผยแพร่
ด้วยสื่อดิจิทัล 
 Principles, concepts, theories, 
categories, formats and processes of production of 
a digital radio and television program for 
education, practicing using the production 
equipment, script writing, data storing and digital 
broadcasting  
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
รายวิชา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

1103104  การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
              เทคโนโลยีการศึกษา      3(2-2-5) 
 Operation and Maintenance  
              of Educational Technology  
              Equipment 
               ประเภท รูปแบบ ส่วนประกอบ หลักการ 
ระบบ ขั้นตอนการท างาน  วิธีใช้และการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ ที่ ใ ช้ ใน งาน เทค โน โลยี ก ารศึ กษ าและ
ห้องปฏิบัติการภาษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการติดตั้ง การแก้ไขปัญหา 
การเก็บ และการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
การศึกษา  ห้องปฏิบัติการทางภาษาและอุปกรณ์
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
 

1103331 การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี 
 การศึกษา  3(2-2-5) 
 Operation and Maintenance of  
 Educational Technology Equipment  
 ประเภท รูปแบบ ส่วนประกอบ หลักการ ระบบ 
ขั้นตอนการท างาน วิธีใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานเทคโนโลยีการศึกษาและห้องปฏิบัติการภาษา ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการติดตั้ง 
การแก้ไขปัญหา การเก็บ และการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีการศึกษา ห้องปฏิบัติการภาษา และอุปกรณ์
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
 Categories, patterns, components, 
principles and systems of educational technology 
and language laboratory equipment including their 
instructions and maintenance; the fundamentals of 
electricity and electronics knowledge; installation, 
problem solving, storage and maintenance of 
educational technology and language laboratory 
equipment and various types of information 
technology equipment 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1103310    การออกแบบและพัฒนาบทเรียน 
                คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้  
                                               3(2-2-5) 
                Design and Development  of  
               Computer Assisted Learning  
                คุณค่าและบทบาทของสื่อคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  รูปแบบต่างๆ 
ของสื่อคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบและการผลิต  
โป ร แ ก ร ม ส า เร็ จ รู ป แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ก า ร
ผลิต  จิตวิทยาการเรียนรู้และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ปฏิบัติการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  การออกแบบ  
สร้างสื่อการเรียนรู้  ทดลองใช้  ประเมิน และปรับปรุง
ให้เหมาะสม 
 

1103435 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
 Development of English Computer  
 Multimedia Instruction   
 กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอร์
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ หลักพื้นฐานการผลิตงานมัลติมีเดีย 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการผลิต
ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้   
 Process of computer multimedia 
instruction development for learning, basic 
principles of multimedia work production, instant 
programs for producing computer multimedia 
instruction for learning, instant programs for 
producing photography, audio and animation, and 
the practice of the production of computer 
multimedia instruction 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับช่ือ
รายวิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

1103421 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา 
                                 3(2-2-5) 
 Design of Educational Innovation 
 ความหมาย  ความส าคัญของนวัตกรรม
การศึกษา  แนวคิดในการออกแบบนวัตกรรม
การศึ ก ษ า   ห ลั ก ก ารแ ล ะท ฤษ ฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง  
กระบวนการในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้   ปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรม
ที่ เหมาะสม  ท าการผลิตเพื่อน าไปทดลองใช้และ
ปรับปรุงแก้ไข  

1103436 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา   3(2-2-5) 
 Design of Educational Innovation  
 มโนมติ ความส าคัญของนวัตกรรมการศึกษา 
แนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมการศึกษา หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการในการออกแบบนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการศึกษาสภาพปัญหาการเรียน
การสอนในสถานศึกษา วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมที่
เหมาะสม ท้าการผลิตเพื่อน้าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 
 Concept, significance of educational 
innovation, concept in designing educational 
innovation, principles and related theories; process 
of designing innovation for learning development; 
study on the problem in teaching and learning in 
educational institution, innovation analysis and 
design for trial and improvement 
 
 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

1103416 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลเพ่ือ 
 การศึกษา                  3( 2-2-5) 
 Production of Digital Film for 
 Education 
 บทบาทความส าคัญของภาพยนตร์เพื่อ
การศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ 
การผลิตภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการผลิต  การศึกษาและวิเคราะห์สาระ
ในหลักสูตร ตลอดจนปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น าม าใช้ ในการผลิ ต  ปฏิ บั ติ ก ารวางแผนและ
ด าเนินการผลิตภาพยนตร์เพื่อการศึกษา น าเสนอและ
เผยแพร่ 

ไม่ม ี ปรับออก 

1103417  การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน 
              ภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 
              ต่างประเทศ     3(2-2-5) 
              Technology Integration in  
              Teaching English as a Foreign  
              language 
             การจัดสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ การใช้ห้องปฏิบัติการภาษายุคใหม่ 
ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนเว็บ หลักการใน
การบู รณ าการเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา และ
ทรัพยากรระบบเปิดทางการศึกษา 
 

1103230 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน 
              ภาษาอังกฤษ                  2(1-2-3) 
 Technology Integration in English  
              Teaching   
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ในการบูรณาการ
เทคโนโลยีส าหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบ
การ เรี ยน รู้ แ บ บ ผสม ผส าน ด้ วย เทค โน โลยี  ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมใน ช้ันเรียนภาษาอังกฤษ  การเลือกใช้
เทคโนโลยีในการสอนทักษะภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม 
 Principles, concepts and theories of 
technology integration for English teaching;  
formats of technology-blended learning; learning 
environment in English classes; selecting 
appropriate technology in teaching English skills 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับหน่วย
กิต 
3.ปรับช่ือ
รายวิชา 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
5.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

1103312  การจัดการฝึกอบรม           2(1-2-3)                      
              Management of Training in         
              Education  
              รูปแบบการฝึกอบรม การด าเนินการด้าน
บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก การวางแผน  การส ารวจสภาพปัญหา
และความต้องการในการฝึกอบรม การออกแบบ
หลักสูตรการฝึกอบรม การเขียนโครงการฝึกอบรม

1103437 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทาง 
 เทคโนโลยีการศึกษา  2(1-2-3) 
 Training Management and Seminar in  
 Educational Technology   
 การส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการใน
การฝึกอบรม  วิเคราะห์ปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษาใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ วางแผนการออกแบบหลักสูตร
การฝึกอบรม  การเขียนโครงการฝึกอบรมและสัมมนา  ฝึก

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับช่ือ
รายวิชา 
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มค า 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

และสัมมนา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดการ
ฝึกอบรมทางการศึกษา 

ปฏิบัติการออกแบบและจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาด้วย
เทคนิควิธีการที่เหมาะสม  เพื่อหาแนวทางในการน าความรู้
เหล่านั้นมาดัดแปลงและแก้ปัญหาให้เหมาะสมตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไทยยุคโลกาภิวัฒน์ 
 The investigation of problems and 
needs for training, the analysis of educational 
technology problems in both local and national 
levels, the plan of curriculum design for training, 
project writing for training and seminar, and the 
practice of design and management of training or 
seminar by using appropriate techniques for finding 
ways to bring knowledge to adapt and solve the 
problems according to economic conditions and  
globalized society  

อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1103423  นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน 
              การศึกษาร่วมสมัย          3(2-2-5) 
              Innovation and technology in  
              Contemporary Education 
              ความหมาย บทบาท ความส าคัญของ
เทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน วิธีระบบ 
กระบวนการสื่อความหมาย สื่อการเรียนการสอน การ
เลือก  การแนะน าให้ รู้จักเทคโนโลยีการศึกษาที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การ
ผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการ
สอน ฝึกปฏิบั ติการผลิตสื่ อหลักทางเทคโนโลยี
การศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ต่างๆ 

ไม่ม ี ปรับออก 

1103420 เทคโนโลยีการศึกษา         
             การเตรียมภาพเพ่ือผลิตสื่อ  3(2-2-5) 
             Preparation of Illustrations  
             for Producing Educational   
             Technology Media  
             คุณค่า คณุลักษณะ รูปแบบ และหลักการ
ของภาพประเภทต่างๆ  การเลือกสรรภาพเพ่ือใช้งาน

1103332 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ 
    3(2-2-5) 
 Development of English Computer 
 Games  
 หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ทางการศึกษา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
สร้างเกม ด้วยขั้นตอนการวางแผนเขียนผังงานแบบมีล าดับ 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
ภาษา 
อังกฤษ 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

ตามวัตถุประสงค์ของการผลติสื่ออย่างสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู ้การผลิตภาพด้วยอุปกรณ์และ
เครื่องมือระบบดิจิทัล ระบบการจดัเก็บภาพและการ
น าไปใช้ ปฏิบัติการผลติภาพ  การถ่ายภาพ ส าเนา
ภาพ ตกแต่งภาพและจัดเก็บภาพ  การน าภาพท่ี
เตรียมไวไ้ปใช้ผลติสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 

แบบมีเง่ือนไข และแบบท าซ้ า การออกแบบ การสร้าง และ
การน าเสนอเกมการศึกษา 
 Principles and basic concepts of 
educational game development; the 
implementation of game engines with the process 
in planning using decision and loop flowcharts; 
designing, creating and presenting educational 
games  

รายวิชา 
5.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

1103418   การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม 
               คอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 
               Computerized Photography  
               Improvement 
                คุณค่าของการตกแต่งภาพ รูปแบบและ
แหล่งที่มาของภาพ วิธีการน าภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัล
ด้วยเครื่องมือประกอบต่างๆ โปรแกรมที่ใช้ในการ
ตกแต่งภาพ ระบบการท างาน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสี 
การจัดองค์ประกอบภาพในการสร้างภาพใหม่ การ
แก้ไขและตกแต่งภาพเพื่อการน าไปใช้ในงานด้าน
การศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
สร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ การน าภาพท่ีตกแต่ง
แล้วไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 

1103334 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
    3(2-2-5) 
 Computerized Photography Decoration  
 คุณ ค่ าของการตกแต่ งภ าพ  รูป แบบและ
แหล่งที่มาของภาพ วิธีการน าภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วย
เครื่องมือประกอบต่าง ๆ โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ 
ระบบ การท างาน  การประยุ กต์ ใช้ท ฤษฎี สี  ก ารจั ด
องค์ประกอบภาพในการสร้างภาพใหม่ การแก้ไขและตกแต่ง
ภาพเพื่อการน าไปใช้ในงานด้านการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ 
การน าภาพท่ีตกแต่งแล้วไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 
 Values and photography decoration; 
patterns and sources of photograph, methods of 
photograph import into digital system through 
various equipment; image decoration through 
software programs; color theory application; image 
arrangement for new image production; image 
amendment and decoration portrait for 
educational purposes;  practices of using software 
program in photograph production, modification 
and decoration; photograph application as a media 
in learning management 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
ภาษา 
อังกฤษ 
4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
5.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

1103205 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับ 
             วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา   3(3-0-6) 
             Law and Ethics for Educational 
             Technology Professionals 

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

             ระเบียบ กฎ กติกา ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาคุณ ธรรม จริยธรรมที่ เกิดขึ้น ในปัจจุบัน 
หลักการเชิงคุณธรรมที่ควรยึดถือ ลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน
ท า ง ปั ญ ญ า  ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ์ แ ล ะ / ห รื อ
พระราชบัญ ญั ติที่ เกี่ ยวข้อง การ ใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศใน ทางที่ไม่สมควร และเป็นภัยร้ายแรงต่อ
ผู้อื่น องค์กร สังคม และการป้องกัน ทั้งนี้ให้มีการฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์และอภิปรายหลักคุณธรรมจาก
กรณีตัวอย่างในโลกความเป็นจริงที่ปรากฏมาแล้ว
และ/ หรือท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 
1103422  การใช้แหล่งวิทยาการเพ่ือการศึกษา 
                                             3(2-2-5) 
              Utilization of Academic  
              Resources for Education 
             บทบาทและคุณค่าของแหล่งวิทยาการ
รูปแบบต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชน และใน
สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ วิธีการศึกษา ส ารวจเลือกสรร และจัดระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษา ปฏิบัติการ
จัดท าฐานข้อมูลแหล่งวิทยาการ เพื่อใช้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1103438 การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ  2(1-2-3) 
 Utilize Learning Resources on Web  
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และประเภทของการ
ให้บริการบนเว็บ วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ  วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์บนเว็บ  การเลือกใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์   คลัง
ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลแบบเปิด และเครือข่ายสังคมเพื่อ
การเรียนรู้ 
 Principle, concepts, theories and types 
of services on web; various methods to search 
information on web; analysis and synthesis of 
useful information on web; selection of learning 
resources on web, open digital learning resources 
and social networks for learning 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับหน่วย
กิต 
3.ปรับช่ือ
รายวิชา 
4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
5.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

1103414  การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
                                              3(2-2-5) 
             Instructional System Design 
             ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี พื้ น ฐ า น ด้ า น
สังคมศาสตร์ การจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนการสอน การ
ออกแบบและจ าลองระบบการเรี ยนการสอน 

1103125 การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา  
                                             2(1-2-3) 
 Web Design for Education  
 แนวคิด ความเป็นมา องค์ประกอบของเว็บเพจ 
ความเป็นมาของภาษา HTML เครื่องมือในการสร้างเอกสาร 
HTML 5 หลักการออกแบบเว็บ การจัดวางเนื้อหาบนหน้า
เว็บ การจัดการข้อความ การเช่ือมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์ และ

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชื่อ
ภาษา 
อังกฤษ 
3.ปรับหน่วย
กิต 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เพื่ อการว่างแผนและการออกแบบการสอนที่มี
ประสิทธิผล 
 

การเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจด้วยการใช้งานสไตล์ชีท พร้อม
ทั้งสามารถอัพโหลดเว็บเพจสู่พื้นท่ีผู้ให้บริการ 
Concepts and components of Webpages; the 
history of an HTML language; tools for creating 
HTML 5 documents; principles of web designing; 
contents management; text arrangement; 
webpages’ linking and the use of style sheets to 
enhance a webpage; as well as uploading 
webpages on a web host 

4.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
5.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

1103415 การจัดแสดงและนิทรรศการเพ่ือ 
 การศึกษา                  3(2-2-5) 
 Display and Exhibition in  
 Education 
 บทบาท ความส้าคัญ และแนวโน้มของ
การจัดแสดงและนิทรรศการในงานด้านการศึกษา  
ประเภท  หลักการ  องค์ประกอบ  และแนวคิดในการ
ออกแบบการจัดแสดงและนิทรรศการ เทคนิคการจัด
และการประเมินผล ปฏิบัติการออกแบบจัดแสดงและ
นิทรรศการทางการศึกษา 

ไม่ม ี ปรับออก 

1103311 การบริหารจัดการและประกันคุณภาพ 
             ทางการศึกษา            3(2-2-5) 
             Management and Quality       
             Assurance in Education 
            สภาพปัญหา  การใช้ การบริหารจัดการ 
วัสดุและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา หน่วยงาน
เทค โน โลยี ก ารศึ กษ า กระบวนการในการจั ด
ด าเนินการบริหารและ การบริการ  หลักการและ
กระบวนการประกันคุณ ภาพ   ปฏิ บั ติ ก ารท า
กรณีศึกษาด้านบริหารจัดการและ ประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับต่างๆ 

ไม่ม ี ปรับออก 

1103413  การสัมมนาการศึกษา        2(1-2-3) 
             Seminar  in Education 
             ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ   ศึกษาผลงานวิจัย
ทางด้านการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการน้าความรู้
เหล่านั นมาดัดแปลงและแก้ปัญหาให้เหมาะสมตาม

ไม่ม ี ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศักราช  2557) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พุทธศกัราช  2562) 

หมายเหตุ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย  สรุปรวบรวมข้อมูล
ตามประเด็นที่สนใจ  รูปแบบการเผยแพร่ความรู้ 
ปฏิบัติการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศใน
ประเด็นต่างๆ และหาข้อสรุปที่ เป็นประโยชน์ต่อ
วงการวิชาชีพ จัดท้ารายงานและเผยแพร่ 
1103416  การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลเพ่ือ 
               การศึกษา                  3( 2-2-5) 
              Production of Digital Film for 
              Education 
              บทบาทความส าคัญของภาพยนตร์เพื่อ
การศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ 
การผลิตภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการผลิต  การศึกษาและวิเคราะห์สาระใน
หลักสูตร ตลอดจนปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น าม า ใช้ ใน การผลิ ต  ป ฏิ บั ติ ก ารวางแผน และ
ด าเนินการผลิตภาพยนตร์เพื่อการศึกษา น าเสนอและ
เผยแพร่ 

ไม่ม ี ปรับออก 

1103424    การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา  
                                               3(2-2-5) 
                Research in Educational  
                Technology 
                ร าย ง าน ก า ร ว ิจ ัย แ ล ะ ป ัญ ห าท า ง
เทค โน โลย ีก ารศ ึกษ า  ก ารออกแบ บ  และว ิธี
วิทยาการวิจัยกระบวนการวิจัยและองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานการวิจัยฝึก
ปฏิบ ัต ิการวิจ ัยทางเทคโนโลยีการศึกษา เขียน
รายงานวิจัย  และน าเสนอเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

1103333 การบูรณาการเทคโนโลยีในงานวิจัย 
 การสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Technology Integration in English  
 Teaching Action Research 
 การท าการวิจัยในช้ันเรียน ส ารวจปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ  การออกแบบการวิจัย 
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและการเขียนรายงาน
วิจัย 
 Classroom action research in English 
language classes, investigation of problems in 
English language classrooms, research design by 
using educational technology as research 
instrument, data collection, data analysis and 
research report writing 
 
 
 

1.ปรับรหสั
วิชา 
2.ปรับชือ่
ภาษา 
3.ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
4.เพิ่มค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 
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หมายเหตุ 

1103425   โครงงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
                                              3(1-4-4) 
               Educational Technology Project 
               ก ารน าค วาม รู้ ที่ ได้ ศึ ก ษ า  ม าส ร้ า ง
โครงงานด้ านการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี
การศึกษาโดยมุ่งเน้นการจัดท า เช่น โครงงานการ
ฝึกอบรมเทคโนโลยีการศึกษา โครงงานการจัดท า
หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนทั้ งบนระบบเครือข่ายและระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยโครงงานทั้งหมดจะต้องด าเนินการ
จัดสอน จัดฝึกอบรมจริงหรือจัดเก็บข้อมูลจริง 

ไม่ม ี ปรับออก 

1103419    พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
                และเทคโนโลยีการศึกษา    3(1-4-4) 
                English and Educational   
                Technology Teaching  
                 Behavior  
                 วิธีสอนการเขียนแผนการสอนการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ บริบท การก าหนดจัดแบ่ง
เนื้อหา การออกแบบกิจกรรม การประเมินผลการ
สอน การส ารวจและสังเกตการสอนคอมพิวเตอร์ทั้งใน
และนอกสถาบัน สังเคราะห์วิจารณ์และน ามาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมการสอนภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษารวมทั้งการจ าลองและการบันทึก
การสอน  

ไม่ม ี ปรับออก 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่1079/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต หลักสูตร (  4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี



197 

197 
 

 

 



198 

198 
 

 

 



199 

199 
 

 

 
 



200 

200 
 

 

 



201 

201 
 

 

 
 



202 

202 
 

 

 
 



203 

203 
 

 

 



204 

204 
 

 

 



205 

205 
 

 

 



206 

206 
 

 

 



207 

207 
 

 

 



208 

208 
 

 

 



209 

209 
 

 

 

 
 



210 

210 
 

 

 
 



211 

211 
 

 

 



212 

212 
 

 

 



213 

213 
 

 

 



214 

214 
 

 

 



215 

215 
 

 

 



216 

216 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการผลติ  

และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนญุาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 
ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษห์ลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

 
1. รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  ทิพย์รอด 
ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. รายวิชา 1103127 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล ให้ตัด
ค าว่า “ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว” ในค าอธิบาย
รายวิชา และปรับค าว่า “ตกแต่ง” เป็น “การแก้ไข
คุณภาพของภาพ” 

ปรับค าอธิบายรายวิชา ในรายวิชา 
1103127 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล  
 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเพ่ิมและเจาะจงเนื้อหาให้
ชัดเจน และเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา ในรายวิชา 1103230 เทคโนโลยีเพ่ือ
การสอนภาษาอังกฤษ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาและชื่อรายวิชา
ดังนี้ 
รายวิชา 1103230 การบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์  สองเมือง 
ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มและเจาะจงเนื้อหาให้
ชัดเจน และเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา ในรายวิชา 1103126 ปฏิบัติการ
ภาพและเสียงเพ่ือผลิตสื่อภาษาอังกฤษ และรายวิชา 
1103228 การออกแบบและพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน  

ปรับค าอธิบายรายวิชาและชื่อรายวิชา
ดังนี้ 
รายวิชา 1103126 ภาพและเสียง
ประกอบดิจิทัลเพ่ือผลิตสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ และรายวิชา 1103228 
การออกแบบและผลิตสื่อพ้ืนฐานส าหรับ
การสอนภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ิมเนื้อหา “คลังทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลแบบเปิด 
และเครือข่ายสังคมเพ่ือการเรียนรู้ ” ในค าอธิบาย
รายวิชา 1103438 การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา ในรายวิชา  
1103438 การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
บนเว็บ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุไรยา  สุไลมาน 
ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. มีข้อผิดพลาดมากในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ของวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งในเรื่องของไวยากรณ์ 
และการเลือกค า ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

แจ้งให้ทางกองบริการวิชาการรับทราบ
เนื่องจากนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หลักสูตร 

2. ควรปรับค าอธิบายรายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษให้เน้น
เนื้อหามากกว่าเน้นเทคนิคการสอน 

หลักสูตรได้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้
เน้นเนื้อหาในการสอนมากขึ้น 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชา ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 โดย
เน้นโครงสร้างไวยากรณ์สู่การเขียน เพ่ือฝึกทักษะการ
เขียนเบื้องต้นให้กับนักศึกษา 

หลักสูตรได้ปรับค าอธิบายรายวิชาตาม
ค าแนะน า 

  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะสูฮานา  หวังพิทยา 
ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ควรกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ให้ครอบคลุมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ปรับปรุ งกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยี 
การศึกษา เช่น  
1. รายวิชา 1103125 ก า รอ อ ก แ บ บ
เว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 
2. รายวิชา 1103230 การบู รณ าการ
เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ 

2. ควรเพ่ิมรายวิชาการแปลอีก 1 วิชา และปรับชื่อ
รายวิชาเดิมและรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกันเป็น 
รายวิชาการแปลอังกฤษ – ไทย และรายวิชาการแปล
ไทย-อังกฤษ 

หลักสูตรได้เพ่ิมรายวิชาการแปลอีก 1 
ร า ย วิ ช า  คื อ  ร า ย วิ ช า ก า ร แ ป ล 
อังกฤษ – ไทย และปรับชื่อรายวิชาเดิม
จากรายวิชา หลักการแปลเป็น รายวิชา
การแป ล ไท ย -อั งกฤษ  เพ่ื อ ให้ เป็ น
รายวิชาที่ต่อเนื่องกัน 

3. ควรควบรวมรายวิชา ภาษาศาสตร์ เพ่ือการสอน
ภาษาอังกฤษ กับรายวิชาหลักการสอนภาษาอังกฤษ 
เข้าด้วยกัน เนื่องจากเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชามี
ความซ้ าซ้อน 

หลักสูตรได้ตัดรายวิชาภาษาศาสตร์เพ่ือ
การสอนภาษาอังกฤษ และปรับเพ่ิม
เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา หลักการ
สอนภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
4. ในหัวข้อที่ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน ควรปรับให้เป็น “หลักสูตรได้มี
ความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2558 ในปีการศึกษา 2564” 

3.หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า 

5. ในหมวดที่  4  ควรเพ่ิม  ในหั วข้อที่  1  การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้เป็นคุณลักษณะเด่น
ของหลักสูตร 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า 

6. ในหมวดที่ 5 ควรระบุกระบวนการทวนสอบในระดับ
รายวิชาให้ชัดเจน 

หลักสูตรได้ปรับแก้ตามค าแนะน า 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 

 
ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ปรับลดรายวิชาการแปล และเพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวกับ
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ปรับลดรายวิชาการแปลอังกฤษ -ไทย 
และการแปลไทย-อังกฤษ เหลือเพียง  
1 วิชา คือ รายวิชาหลักการแปล และ
เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า ที่ เ กี่ ย ว กั บ ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษคือ รายวิชาการพูดในที่
ชุมชน 
 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชาการบูรณาการเทคโนโลยีใน
งานวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาตามค าแนะน า 
 

3. ปรับชื่อรายวิชา 5100137 ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ เปลี่ยนเป็น ทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาตามค าแนะน า 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 

 
ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. เพ่ิมเติมข้อมูลด้านการจัดเวลาและตารางสอนของ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ตรงตามที่คุรุสภาก าหนด 

เพ่ิมเติมข้อมูลด้านการจัดเวลาและ
ตารางสอนของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้ตรงตามที่คุรุสภาก าหนด โดย
ใช้ฐานคิดตามที่คุรุสภาก าหนดตาม
ประกาศป ี2557 

2. ปรับค าอธิบายรายวิชา 1103436 การออกแบบนวัตกรรม
การศึกษา ให้กระชับยิ่งขึ้น 

ปรับค าอธิบายรายวิชาตามค าแนะน า 
 

3. ป รับ แก้ ก ารท วน สอบ ม าตรฐ าน ผลการ เรี ยน รู้ 
หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาให้ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

ป รั บ ก ารท ว น ส อ บ ม าต ร ฐ าน ผ ล 
การเรียนรู้หลั งจากนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามค าแนะน า 

4. เขียนค าอธิบายรายวิชาให้ชัด เจนในกลุ่ มวิชาที่ มี 
การฝึกปฏิบัติ 

ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา 1115336 
วรรณคดีวิจักษณ ์ตามค าแนะน า 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
______________________________________________________________________________ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล      นางฟาร่า  สุไลมาน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด       คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ .ศ.  
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
ศศ .ม.  การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ 
2547 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศศ .บ.  ภาษาอังกฤษ 2541 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
  6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
ฟาร่า สุไลมาน. (2560). เอกสารประกอบการสอน วิชา ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1. ยะลา :  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 
6.1.2 ต ารา หนังสือ (ไม่มี) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

     6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
     6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 



229 

229 
 

 

     6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

 
  6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
สิทธิชัย แพงทิพย์, สกล สมจิตต์, อัญชริกา จันจุฬา, ฟาร่า สุไลมาน, เฟรดาว สุไลมาน, นูรฮัสวานี 

บอตอ และสาวิตรี  มะดอมะ. (2561). การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นใน          
การปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่  14 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 (หน้า 63-70). สุราษฎร์ธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สาวิตรี มะดอมะ, นูรฮัสวานี บอตอ และฟาร่า สุไลมาน. (2561). การพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา. ใน 
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ครั้งที่  1 วันที่ 24-25 
พฤษภาคม 2561 (หน้า 174-185). ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ฟาร่า สุไลมาน และเฟรดาว สุไลมาน. (2559). รายงานการวิจัย การใช้กิจกรรมทางภาษาเพ่ือการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (หน้า 433-441 ). ยะลา : 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 
7. ประสบการณ์สอน 
  7.1 ระดับอนุปริญญา 5 ปี 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3(2-2-5)  นก. 
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  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ทักษะการอ่านและการเขียน    3(2-2-5)  นก. 
 
  7.2 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 
  ชื่อวิชา  วิชาภาษาอังกฤษ 1      3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาภาษาอังกฤษ 2      3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาภาษาอังกฤษ 3      3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาการอ่านเฉพาะกิจ     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาเรียงความภาษาอังกฤษ 1    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการพูดและการเขียน  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาสัทศาสตร์เชิงปฏบิัติ     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาการอ่านเฉพาะกิจ     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาหลักการอ่าน      2(1-2-3)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วิชาการผลิตสื่อเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)  นก. 
 
  7.3 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 
 

(ลงชื่อ)            (เจ้าของประวัติ) 
  (นางฟาร่า  สุไลมาน) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
______________________________________________________________________________ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล      นางสาวนูรฮัสวานี  บอตอ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด       คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ .ศ.  
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ .ม.  การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษานานาชาติ 
2553 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ .บ.  ภาษาอังกฤษ 2551 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
  6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
นูรฮัสวานี บอตอ. (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนอนุเฉท. ยะลา : คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 
6.1.2 ต ารา หนังสือ (ไม่มี) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

     6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
     6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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     6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

 
  6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
สิทธิชัย แพงทิพย์, สกล สมจิตต์, อัญชริกา จันจุฬา, ฟาร่า สุไลมาน, เฟรดาว สุไลมาน, นูรฮัสวานี 

บอตอ และสาวิตรี  มะดอมะ. (2561). การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นใน          
การปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่  14 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 (หน้า 63-70). สุราษฎร์ธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สาวิตรี มะดอมะ, นูรฮัสวานี บอตอ และฟาร่า สุไลมาน. (2561). การพัฒนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา. ใน 
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ครั้งที่  1 วันที่ 24-25 
พฤษภาคม 2561 (หน้า 174-185). ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นูรฮัสวานี บอตอ และสาวิตรี มะดอมะ.(2560). การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาโดยผ่านโปรแกรม Facebook Group 
Chat. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 
2560 (หน้า 433-441). ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

7. ประสบการณ์สอน 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 8 ปี 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5)  นก. 
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  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  สนทนาภาษาอังกฤษ 1     2(1-2-3)  นก. 
  ชื่อวิชา  สนทนาภาษาอังกฤษ 2     2(1-2-3)  นก. 
  ชื่อวิชา  การเขียนอนุเฉท      3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วรรณคดีวิจักษณ์      3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  วรรณคดีส าหรับเด็ก     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาและวัฒนธรรม     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  3(2-2-5)  นก. 
 
  7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 
 
 

(ลงชื่อ)             (เจ้าของประวัติ) 
 (นางสาวนูรฮัสวานี  บอตอ) 

 



234 

234 
 

 

 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
______________________________________________________________________________ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล      นางสาวสาวิตรี  มะดอมะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด       คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ .ศ.  
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ .ม.  การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษานานาชาติ 
2557 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 

บธ .บ.  การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
  6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
สาวิตรี มะดอมะ. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2. ยะลา : 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

6.1.2 ต ารา หนังสือ (ไม่มี) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
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     6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  (ไม่มี) 
     6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
     6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ (ไม่มี) 
 
  6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
สิทธิชัย แพงทิพย์, สกล สมจิตต์, อัญชริกา จันจุฬา, ฟาร่า สุไลมาน, เฟรดาว สุไลมาน, นูรฮัสวานี 

บอตอ และสาวิตรี  มะดอมะ. (2561). การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นใน          
การปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่  14 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 (หน้า 63-70). สุราษฎร์ธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สาวิตรี มะดอมะ, นูรฮัสวานี บอตอ และฟาร่า สุไลมาน. (2561). การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา . ใน การประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 
(หน้า 174-185). ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

7. ประสบการณ์สอน 
  7.1 ระดับอนุปริญญา 2 ปี 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเข้าสังคมและการดูแลลูกค้า  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาชีพ   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาชีพ   3(2-2-5)  นก. 
  7.2 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 
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  ชื่อวิชา  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  หลักการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การฟังเพ่ือความเข้าใจ     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  หลักการแปล       3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  หลักการเขียน       3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาและวัฒนธรรม     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)  นก. 
  7.3 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 

(ลงชื่อ)             (เจ้าของประวัติ) 
  (นางสาวสาวิตรี มะดอมะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
______________________________________________________________________________ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล      ดร.สิทธิชัย  แพงทิพย์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด       คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ .ศ.  
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 2561 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
กศ .ม.  เทคโนโลยีการศึกษา 2532 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางเขน 

 กศ.บ.  เทคโนโลยีการศึกษา 2530 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
  6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ (ไม่มี) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

     6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
     6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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     6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

 
  6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
สิทธิชัย แพงทิพย์, สกล สมจิตต์, อัญชริกา จันจุฬา, ฟาร่า สุไลมาน, เฟรดาว สุไลมาน, นูรฮัสวานี 

บอตอ และสาวิตรี  มะดอมะ. (2561). การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นใน          
การปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่  14 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 (หน้า 63-70). สุราษฎร์ธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

พรรณี แพงทิพย์, สิทธิชัย แพงทิพย์, แพรวศรี เดิมราช, อิมรอน แวมง และฟูไดละ ดือมอง. การ
ออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ส าหรับนักเรียนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ. 
ครั้งที่ 11 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 (หน้า 1514-1522). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 
7. ประสบการณ์สอน 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 28 ปี 
  ชื่อวิชา  หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา   3(3-0-6)  นก. 
  ชื่อวิชา  การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การออกแบบและผลิตสื่อพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5)  นก. 
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  ชื่อวิชา  วิธีระบบและการออกแบบระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู    3(2-2-5)  นก. 
  7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 
 

(ลงชื่อ)              (เจ้าของประวัติ) 
(นายสิทธิชัย  แพงทิพย์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
______________________________________________________________________________ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล      นายสกล  สมจิตต์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด       คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ .ศ.  
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศษ .ม.  เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
2550 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม วท .บ.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
)สถาปัตยกรรม(  

2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
  6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ (ไม่มี) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

     6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
     6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
     6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ 
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  6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
สิทธิชัย แพงทิพย์, สกล สมจิตต์, อัญชริกา จันจุฬา, ฟาร่า สุไลมาน, เฟรดาว สุไลมาน, นูรฮัสวานี 

บอตอ และสาวิตรี  มะดอมะ. (2561). การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นใน          
การปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่  14 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 (หน้า 63-70). สุราษฎร์ธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 
7. ประสบการณ์สอน 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 21 ปี 
  ชื่อวิชา  การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การออกแบบและผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารจัดการชั้นเรียน     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้     5(2-4-3)  นก. 
  ชื่อวิชา  หลักการและทฤษฎีนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6)  นก. 
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  ชื่อวิชา  การออกแบบและพัฒนาสื่อพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การจัดการฝึกอบรม     2(1-2-3)  นก. 
 
  7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 
 
 

(ลงชื่อ)        (เจ้าของประวัติ) 
  (นายสกล  สมจิตต์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
______________________________________________________________________________ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล      นางสาวเฟรดาว  สุไลมาน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด       คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ .ศ.  
ปริญญาโท International Islamic 

University Malaysia 
M.Ed. Instructional 

Technology 
2550 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ค .บ.  ภาษาอังกฤษ 2547 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
  6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
เฟรดาว สุไลมาน. (2561). เอกสารประกอบการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ . ยะลา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 
6.1.2 ต ารา หนังสือ (ไม่มี) 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

     6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
     6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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     6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ 

 
  6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
สิทธิชัย แพงทิพย์, สกล สมจิตต์, อัญชริกา จันจุฬา, ฟาร่า สุไลมาน, เฟรดาว สุไลมาน, นูรฮัสวานี 

บอตอ และสาวิตรี  มะดอมะ. (2561). การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นใน          
การปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่  14 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 (หน้า 63-70). สุราษฎร์ธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

เฟรดาว สุไลมาน. (2561). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการจ าและความคงทนในการจ า
ตัวอักษรพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ 2 โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม
ศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 (หน้า 204-215). ยะลา : คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ฟาร่า สุไลมาน และเฟรดาว สุไลมาน. (2559). รายงานการวิจัย การใช้กิจกรรมทางภาษาเพ่ือการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที ่4 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (หน้า 433-441). ยะลา : 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
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7. ประสบการณ์สอน 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 9 ปี 
  ชื่อวิชา  English for Informational Technology   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  English Writing I      3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  English Reading I      3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  English for Communication    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ 
      ในฐานะภาษาต่างประเทศ     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การผลิตภาพยนต์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ปฏิบัติการภาพและเสียงเพ่ือการผลิตสื่อการศึกษา  3(2-2-5)  นก. 
 
  7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 

(ลงชื่อ)                (เจ้าของประวัติ) 
  (นางสาวเฟรดาว สุไลมาน) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี    ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
______________________________________________________________________________ 
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ชื่อ-สกุล      ดร.อัญชริกา จันจุฬา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด       คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ .ศ.  
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 2560 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

2552 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ 2549 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
  6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ 

     6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ 
     6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
     6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ 
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  6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
สิทธิชัย แพงทิพย์, สกล สมจิตต์, อัญชริกา จันจุฬา, ฟาร่า สุไลมาน, เฟรดาว สุไลมาน, นูรฮัสวานี 

บอตอ และสาวิตรี  มะดอมะ. (2561). การศึกษาความต้องการและความจ าเป็นใน          
การปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่  14 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 (หน้า 63-70). สุราษฎร์ธานี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

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

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 
7. ประสบการณ์สอน 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 9 ปี 
  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การบริหารจัดการและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  การศึกษาด้วยระบบสื่อสารทางไกล    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู    3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาไทย 1      2 (90)  นก. 
  ชื่อวิชา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2       2 (90)  นก. 
  ชื่อวิชา  ภาษาและวัฒนธรรม     3(2-2-5)  นก. 
  ชื่อวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)  นก. 
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  7.2 ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
 

(ลงชื่อ)             (เจ้าของประวัติ) 
(นางสาวอัญชริกา  จันจุฬา) 

ตุลาคม 2561 

 


