
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป   

สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร    

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร      
 รหัสหลักสูตร     :  25461571100679 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                     
   ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Education Program in Thai    
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต   (ภาษาไทย)       
          ชื่อยอ :  ค.บ. (ภาษาไทย)  
 ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Thai)   
   ชื่อยอ :  B.Ed. (Thai)  
 

3.  วิชาเอก    
     ไมม ี  
 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
      ไมนอยกวา  165  หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป  
 5.2 ภาษาที่ใช  

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย   
     5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได 
 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

     5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร  
6.1  เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
6.2  เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2559 เปนตนไป 
6.3  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย     
      ในคราวประชุมครั้งที ่ 1/2559  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ  2559 
6.4  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  
      ในคราวประชุมครั้งที ่1 /2559  เมื่อวันที ่ 28 มีนาคม 2559 
6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
      ในคราวประชุม ครั้งที่  2 /2559  เมื่อวันที ่8 เมษายน 2559 
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที ่ 3 /2559  เมื่อวันที ่29 เมษายน 2559 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
     หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในปการศึกษา    
     2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
    ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร   

  

ชื่อ  นามสกลุ 
 ตําแหนงทางวิชาการ  

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
 

มหาวิทยาลัย 
 

ป 

1.  นางสาวสุรสัวดี นราพงศเกษม* 
 อาจารย 

 

กศ.ม.ภาษาไทย 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2557 
2548 

2. นายภิญโญ  เวชโช* 
   ผูชวยศาสตราจารย 
    

กศ.ม.ภาษาไทย 
 
ค.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ สงขลา 
วิทยาลัยครยูะลา 

2531 
 

2527 
ชื่อ  นามสกลุ 

 ตําแหนงทางวิชาการ  
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
 

มหาวิทยาลัย 
 

ป 

3. นางสาวธวัลรัตน พรหมวิเศษ* 
   อาจารย 
 

ศศ.ม. ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร      
ศษ.บ. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ปตตาน ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

2544 
 

2537 

4. นางสาวจิตติขวัญ ภูพันธตระกลู* 
    อาจารย 
 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  

2557 
2552 

5. นางสุภา  วัชรสุขุม* 
   ผูชวยศาสตราจารย 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ปตตาน ี

2534 
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    ศศ.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ปตตาน ี

2521 

 

หมายเหตุ* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ในยุคโลกาภิวัตน วิกฤตการพัฒนาที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเกิดข้ึนทั่วโลก  ทําใหเกิดการ
แขงขันสูงในทุกดาน  การสรางคนใหสามารถดํารงชีพอยูในสภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงจึงเปนสิ่ง
สําคัญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญอยางจริงจัง โดยเริ่มตนจาก
การพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา ใหสามารถทําหนาที่ในการอบรม สั่งสอน เยาวชน ตั้งแตระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ใหเปนคนดี มีความคิดดี  คิดเปน  มีความรู  สามารถใชความรู ทักษะ และความเขาใจในบริบท
วิชาการและวิชาชีพ จึงเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพของประชากรของประเทศไทยในอนาคต 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

  ปจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใตกําลังประสบปญหาการขาดแคลน
ครูอาจารยสาขาภาษาไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ครูผูสอนวิชาภาษาไทยจํานวนมาก   วุฒิ
การศึกษาไมตรง รวมทั้งยังไมมีการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  อีกทั้ง
กระแสวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตนหลั่งไหลเขามาอยางรวดเร็วและรุนแรง ทําใหวัฒนธรรมไทย     ซึ่งเปน
รากเหงาของวิถีชีวิตไทยกําลังถูกบดบังและลืมเลือน      

 
 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตระหนักถึง
ความสําคัญ ภาคภูมิใจ รักและหวงแหนภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ และสามารถใชภาษาไทยเปน
เครื่องมือในการเรียนรูศาสตรตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถบูรณาการความรู   ทักษะ  คุณธรรม  
จริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีสติปญญา         มีความสามารถ   
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  และสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนในสังคมฐานความรู       
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ
สังคมอยางตอเนื่อง  การผลิตบุคลากรทางดานการจัดการเรียนรูภาษาไทย จึงเปนพันธกิจที่สําคัญสวนหนึ่ง
ที่มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและสงเสริมตลอดมา 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
    โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  
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   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

   2) หมวดวิชาเฉพาะดาน   จัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางคณะครุศาสตร และคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร
ที่รายวิชานั้นสังกัด 
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

 ไมม ี
 13.3  การบริหารจัดการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบหมวดวิชาที่เกี่ยวของกับเนื้อหา 
สาระ การจัดตารางเรียน และการสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา 
 ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรดานภาษาไทย ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ มีความรูคู
คุณธรรม นําสูการพัฒนาทองถิ่น 
  1.2 ความสําคัญ  
           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป เปนหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพ ใหมีความสามารถดําเนินชีวิตดวย
ปญญา เปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษาไทย สามารถบูรณาการความรู ทักษะ คุณธรรม  จริยธรรมแหง
วิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีสติปญญา ความสามารถ และอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข   รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถฟง อาน ดู คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ และ
สามารถเผชิญปญหาหรือวิกฤตไดดวยปญญา  เห็นความสําคัญ ภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาประจําชาติ และสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการเรียนรูศาสตรตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตครูภาษาไทยที่มีคุณสมบัติ
ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน ดังนี้     

     1) ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทย และมีทักษะในการใชภาษาไทย  และเปน
แบบอยางในการใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี 

     2) ใหมีความใฝรู สรางสรรค และวิจารณญาณ สามารถใชเทคโนโลยีทันสมัยแสวงหา  สราง
องคความรู   ถายทอดและเผยแพรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 3) ใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดอยางมีคุณภาพ และมีกลวิธีที่เหมาะสมในการสอนภาษาไทยในสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

     4) ใหสามารถใชภาษาไทยและระเบียบวิธีการวิจัยเปนเครื่องมือสรางองคความรู เพื่อพัฒนา
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
      

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยใหมี
มาตรฐานไมต่ํ ากว าที่  สกอ. 
กําหนด 

- ประเมินการเรียนการสอน
ประจําภาคการศึกษาภายใน 
3 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค
การศึกษา  
- ประเมินการเรียนการสอน

ประจําป  

- มคอ. 5 
- รายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร 
 

- พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ใหเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ 

- สนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรเขารวมอบรมหรือ
สัมมนาวิชาการ 

 

- ราย งานผลการอบรมหรื อ
สัมมนาวิชาการของอาจารยใน
หลักสูตร 

- วุฒิบัตรการอบรมหรือ     
   สัมมนาวิชาการ 
-  คําสั่งการไปราชการเพ่ือเขา 
   รวมอบรมหรือสัมมนาวิชาการ 

- พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ใหมีทักษะในการวิจัย 

- ส ง เสริ ม ให อาจารยประจํ า
หลักสูตรดําเนินการวิจัยและ
นําเสนอผลงานการวิจัย 

- รายงานการวิจัย 
- วุฒิบตรการนําเสนองานวิจัย 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา 
           ระบบการศึกษาใชระบบทวิภาค    
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
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การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา 
     1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
 

 
 
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน  

             ภาคเรียนที่ 1     เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

             ภาคเรียนที่ 2     เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

   เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
            2.3.1  การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา  ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 
   2.3.2  ผูที่เขาศึกษาไมมีความถนัดทางวิชาชีพครู 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบ
การใหคําปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา  ดูแลประสานงานกับคณาจารยผูสอน  
และผูปกครองกรณีมีปญหา 
  2.4.2  จัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปที่ 1 36* 36 36 36 36 

ชั้นปที่ 2 - 36 36 36 36 

ชั้นปที่ 3 - - 36 36 36 

ชั้นปที่ 4 - - - 36 36 

ชั้นปที่ 5 - - -  36 

รวมจํานวนนักศึกษา 36 72  108 144 180 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 

 

- 
- - -  

36 

  

  *หมายเหตุ เปดรับนักศึกษาเกินเกณฑรอยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภาที่ ศธ 5102/2295 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

 

  

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

 

 

 2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา 
 
 
 
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
      3.1 หลักสูตร 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500 บาท         
ตอภาคการศึกษา 

 
612,000 

 
1,224,000 

 
1,836,000 

 
2,448,000 

 
3,060,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาท ตอป 

 

25,200 
 

50,400 
 

75,600  
 

100,800  
 

 126,000 

รวมรายรับ 637,200  1,274,400 1,911,600 2,548,800   3,186,000 

รายละเอียดรายจาย  ปงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1.เงินคงคลังรอยละ 20   127,440 254,880 382,320 509,760 637,200 
2.รายจายระดับ
มหาวิทยาลยัรอยละ 40  

 

254,880 
 

 509,760 
 

764,640 1,019,520 1,274,400 

3.คาใชจายในการ
ดําเนินงาน รอยละ 40 

 

254,880  
 

509,760 
 

764,640 1,019,520 1,274,400 

รวม  637,200 1,274,440  1,911,600  2,548,800  3,186,000 

จํานวนนักศึกษา 36 72  108 144 180 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160  14,160 14,160 14,160 
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3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 165  หนวยกิต 
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

           โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป   หมวดวิชาเฉพาะดาน   และหมวดวิชาเลือกเสรี   มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและ   หนวย
กิตรวม  ดังนี ้  

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมสังคมศาสตร ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
        ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 
   2.1.1 วิชาการศึกษา 

1) วิชาบังคับ  
2) วิชาเลือก 

ไมนอยกวา     
ไมนอยกวา 
ไมนอยกวา 

36 
34 
2 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเอก  79 หนวยกิต 
 2.2.1 

 
วิชาเอก 

1) วิชาบังคับ 
2) วิชาเลือก 

ไมนอยกวา 
ไมนอยกวา    
ไมนอยกวา 

69 
54 
15 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 2.2.3 เลือกจากวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก 
   ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 

    

    3.1.3 รายวิชา 
      รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีดังนี้  

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา               30       หนวยกิต   
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  1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา                             12       หนวยกิต 

                 1) วิชาบังคับ                                                   10        หนวยกิต 
รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                                   น(ท-ป-อ) 
 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-3) 
 Thai for Communication  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2 (1-2-3)  

 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2 (1-2-3) 
 English for Communication and Learning 

Development 
 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2 (1-2-3) 
 Melayu for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2 (1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning 

Development 
 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  2 (1-2-3) 
 English for Communication 1  
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  2 (1-2-3) 

 Thai for Careers  
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 
 

 2)  เลือกเรียนไมนอยกวา             2   หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย    2 (2-0-4) 

 Principles of Reading and Writing Thai Words 
 
 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ  2 (1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in 

English 
 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน   2 (1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน    2 (1-2-3) 
 Basic Melayu  
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2 (1-2-3) 
 Chinese for Communication  
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน  2 (1-2-3) 
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2100116 

Basic Arabic 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

 
2 (1-2-3) 

 English for Communication 2  
  

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา                                    6          หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข        2 (1-2-3) 
 Happiness Study  
2100113 สุนทรียวิจักขณ  2 (2-0-4) 

 Aesthetics Approach  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  2 (1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  
2100118 ความจริงของชีวิต 

Truth of Life 
2 (2-0-4) 

2100119 
 

การพัฒนาตน 
Self Development 

2 (2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2 (1-2-3) 
 Aesthetics for Life  

   

1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา                                     6          หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน     2 (2-0-4) 
 Socialization   
2150102 การจัดการทางสังคม  2 (2-0-4) 

 Social Management 
 

 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (2-0-4) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 2 (1-2-3) 
 Skills for Life  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2 (1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
   

1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     2 (1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life    
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2 (1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2 (1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 (1-2-3) 
 Science in Daily Life  
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4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  

 

2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา                                       129  หนวยกิต        ประกอบดวย 

             2.1  กลุมวิชาชีพครู ไมนอยกวา                                     50               หนวยกิต 
          2.1.1  วิชาการศึกษา ไมนอยกวา                          36                   หนวยกิต 

1) วิชาบังคับ                                           34                     หนวยกิต 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 

Language and Culture 
3 (2-2-5) 

 
1101101 ความเปนครู 3 (2-2-5) 

 Professional Teacher   
1101202 ปรัชญาการศึกษา 3 (2-2-5) 

 Philosophy  of  Education  

1101203 
 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
Moral and Ethics 

2 (1-2-3) 

1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) 

 Education for Sustainable Development 
 

 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 

 Curriculum Development  
1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 3 (2-2-5) 
 Learning and Classroom Management  
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

Innovation and Information Technology for Education 
3 (2-2-5) 

 
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู  3 (2-2-5) 

 Educational Measurement and Evaluation  
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

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

1105202 จิตวิทยาสําหรับคร ู
Psychology for Teachers 

3 (2-2-5) 
 

1106101 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance 

2 (1-2-3) 
 

         

 2)  วชิาเลือก  ไมนอยกวา                                            2  หนวยกิต 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด   2 (1–2-3) 
 Thinking Skill Development  
1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2 (1-2-3) 
 Human Relationship for Teacher  
1100104 การสอนเพศศึกษา 2 (1-2-3) 
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 Sexuality Education  
1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 2 (1-2-3) 

 Local Curriculum Development    
1102203 การนิเทศการสอน 2 (1-2-3) 
 Instructional Supervision  
1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2 (1–2-3) 
 Utilization of Mass  Media in Education  
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน  2 (1-2-3) 
 Adolescent Guidance Psychology  
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2 (1-2-3) 
 Exceptional Child Psychology 

 
 

1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู    2 (-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teachers   
1109202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน 2 (1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน 2 (1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 

Course 
 

1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน 2 (1-2-3) 
 Senior Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 

 

 

        2.1.2  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู                                    14          หนวยกิต 
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  1    1 (90) 
 Teaching practice 1 1 (90) 
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  2   
 Teaching practice 2  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1      6 (540) 
 Practicum 1  
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2      6 (540) 
 Practicum 2    

   

 

2. 2 กลุมวิชาเอกไมนอยกวา                                                79         หนวยกิต 

       2.2.1 วิชาเอก ไมนอยกวา                                            69         หนวยกิต 

               1) วิชาบังคับ                                                   54         หนวยกิต 
2107101 ลักษณะภาษาไทย                                       3 (3-0-6) 
 Characteristics of Thai Language  
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2107102 วาทการ  3 (3- 0-6) 
 Speech    

2107103 การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 3 (3-0-6) 
 Reading for Specific Purpose  
2107104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3 (3-0-6) 
 Development  of  Thai  Literature 

 
 

2107105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
 Writing for communication  
2107106 ศิลปะการอานออกเสียง 2 (1-2-3) 
 Reading Techniqe  
2107107 การอานตีความ                             2 (2-0-4) 
 Reading  for Interpretation  
2107208 ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 Relationship between the Malay Dialect and Thai 

Language 
 

2107209 คติชนวิทยา 3 (2-2-5) 
 Folklore  
2107210 วรรณคดีเอกของไทย 3 (3-0-6) 
 Thai Great Literature  
2107211 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาไทย 3 (3-0-6) 
 Linguistics for Thai Language Teachers  
2107216 การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
 Sociological and Culture Aspect of Thai Language  
2108331 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษาไทย    3 (3-0-6) 
 English for  Thai Language  Teacher  
2107317 การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร     2 (1-2-3) 
 Presentation of Thai  Language  via Computer  
2107318 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3 (3–0-6) 
 Loanwords  in Thai  Language  
2107319 ผลงานการคนควาทางภาษาไทย     3 (3-0-6) 
 Research Work in Thai Language  
2107428 คีตวรรณกรรมประกอบบทเรียน                        2 (1-2-3) 
 Music Literature for Lessons   
2107429 วรรณกรรมวิจารณ      2 (2-0-4) 
 Literary Criticism  
2107430 การศึกษาเอกเทศ 3 (2-2-5) 
 Independent Study  
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2107432  การประพันธรอยกรอง 2 (2-0-4) 
 Thai Verse Composition   

                              2) วิชาเอกเลือกไมนอยกวา                                 15       หนวยกิต 

2107212 พัฒนาการของภาษาไทย        2 (2-0-4) 
 Development of Thai Language  
2107213 การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  2 (2-0-4) 
 Reading for Life and Society Development  
2107214 การพูดและการฟงเพื่อสัมฤทธิ์ผล   2 (2-0-4) 
 Speaking and Listening for Achievement  
2107215 วรรณกรรมของกวีเอก  3 (3–0-6) 
 Literature of Great Writers  
2107320 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 2 (1-2-3) 
 Preparation of Books for Children  
2107321 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 2 (1-2-3) 
 Thai Language for Foreigners  
2107322 วรรณกรรมสังคมและการเมือง  3 (3–0-6) 
 Social and Political Literature  
2107323 วรรณคดีการละคร   2 (1-2-3) 
 Thai  Dramatic Literature  
2107324 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา                         2 (2-0-4) 
 Literature on Thai Customs and Religions  
2107325 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย  2 (2-0-4) 
 Influence of Foreign Literature on Thai Literature     
2107326 ภาษาไทยถิ่น 2 (2-0-4) 
 Thai Dialects                                               
2107327 วรรณกรรมทองถิ่น                                           3 (2-2-5) 
 Thai  Folk  Literature  
2107431                                                                                                                          อักษรไทย                                    2 (2–0-4) 
 Thai Alphabets  
2107433 การเขียนภาคนิพนธทางภาษาไทย 3 (2-2-5) 
 Academic  Writing  
2107434 การเขียนเชิงสรางสรรค      3 (3-0-6) 
 Creative Writing  
2107435  สัมมนาภาษาไทย 3 (2-2-5) 
                   Seminar  on  Thai  Language  
         2.2.2  การสอนวิชาเอก                                            6      หนวยกิต 
2107436     พฤติกรรมการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับ     
                ประถมศึกษา 

3 (2- 2-5) 
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                 Methods and Approaches of Teaching Thai Language         
                 in  Primary Education Level 

 

2107437     พฤติกรรมการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับ  
                 มัธยมศึกษา                                       

 
3 (2-2-5) 

                 Methods and Approaches of Teaching Thai Language 
                 In Secondary  Education Level 

 

 

                  2.2.3  วิชาเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก  
                             เพิ่มเติมไมนอยกวา 4 หนวยกิต  เปนรายวิชาชุดเดียวกับวิชาเอกเลือก   
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6 หนวยกติ 
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาทีเ่คยเรียน

มาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.1.4  แผนการศึกษา 
 
ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  วิชาชีพครูบังคับ 
 

1100201 
 
ภาษาและวัฒนธรรม 

 
3 (2-2-5) 
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วิชาเอกบังคับ 2107101 ลักษณะภาษาไทย                                 3 (3-0-6) 
2107102 วาทการ  3 (3-0-6) 

 2107103 การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 3 (3-0-6) 
รวม 18 หนวยกิต 

 

 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
     วชิาชีพครูบังคับ 

 
1101202 

 
ปรัชญาการศึกษา 

 
3 (2-2-5) 

     วชิาเอกบังคับ 2107104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3 (3-0-6) 
2107105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
2107106 ศิลปะการอานออกเสียง 2 (1-2-3) 
2107107 การอานตีความ                     2 (2-0-4) 

รวม  19 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1\ 

 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
     วชิาชีพครูบังคับ 

 
1101101 

 
ความเปนครู 

 
3 (2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3 (2-2-5) 
     วชิาเอกบังคับ 2107209  คติชนวิทยา 3 (2-2-5) 

2107210 วรรณคดีเอกของไทย 3 (3-0-6) 
     วชิาเอกเลือก     2 หนวยกิต  

รวม 20 หนวยกิต 
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ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
    วิชาชีพครูบังคับ 

 
1101203 

 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2 (1-2-3) 

    วิชาชีพครูเลือก   2 หนวยกิต 
    วิชาเอกบังคับ 2107208 ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิ่นกับ

ภาษาไทย 
3 (3-0-6) 

2107211 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาไทย 3 (3-0-6) 
2107216 การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและ

วัฒนธรรม 
3 (3-0-6) 

    วิชาเอกเลือก      2 หนวยกิต 
รวม 21 หนวยกิต 

 

 
 
 
ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
     วชิาชีพครูบังคับ  

 
1102202 

 
การพัฒนาหลักสูตร 

 
3 (2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3 (2-2-5) 
     วชิาเอกบังคับ 2108331 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษาไทย 3 (3-0-6) 

2107317 การนําเสนอสารภาษาไทยดวย
คอมพิวเตอร 

2 (1-2-3) 

  เลือกจากวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก
เพิ่มเติม 

2 หนวยกิต 

หมวดวชิาเลือกเสรี    3 หนวยกิต 
รวม   22 หนวยกิต 

  
ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา  รหัสวิชา/ชื่อวิชา  หนวยกิต  
น (ท-ป-อ) 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
     วชิาชีพครูบังคับ 

 
1102304 

 
การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 

 
3 (2-2-5) 

 1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3 (2-2-5) 

     วชิาเอกบังคับ 
 

2107318 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3 (3-0-6) 

2107319 ผลงานการคนควาทางภาษาไทย     3 (3-0-6) 

     วชิาเอกเลือก      5 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หนวยกิต 

รวม 20 หนวยกิต 
 

 
 
 
  

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
     วชิาชีพครูบังคับ 
  
  

 
1104201 

 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

 
3 (2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) 
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  1 1 (90) 

     วชิาเอกบังคับ 2107428 คีตวรรณกรรมประกอบบทเรียน 2 (1-2-3) 
2107429 วรรณกรรมวิจารณ 2 (2-0-4) 

     วชิาการสอน    
     วชิาเอก 

2107436 พฤติกรรมการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา     

3 (2-2-5) 

     วชิาเอกเลือก      3 หนวยกิต 
  เลือกจากวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก

เพิ่มเติม 
 

2 หนวยกิต 
รวม 18 หนวยกิต 

 

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
     วชิาชีพครูบังคับ  

1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) 
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1 (90) 

     วชิาเอกบังคับ 2107430 การศึกษาเอกเทศ 3 (2-2-5) 
2107432 การประพันธรอยกรอง 2 (2-0-4) 
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     วชิาการสอน   
     วชิาเอก 

2107437 พฤติกรรมการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา    

3 (2-2-5) 

     วชิาเอกเลือก     3 หนวยกิต 
รวม 15 หนวยกิต 

 

 
 
 
 
 ปที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
      วิชาชีพครบูังคับ 

 
1100506 

 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

 
6 (540) 

 รวม  6 หนวยกิต 
 
  

ปที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 วิชาชีพครบูังคับ 

 
1100507 

 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 
6(540) 

 รวม  6 หนวยกิต 
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 3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

    คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  แบงตามกลุมวิชาดังนี้ 
 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา                          30         หนวยกิต 

 

                 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร         12        หนวยกิต 

                         

              1) วิชาบังคับ                                            10       หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  2 (1-2-3) 
Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษา
ในชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการ
สื่อสาร 

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

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน         2 (1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝก
การเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใช
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

 
 
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
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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   
 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู        2 (1-2-3) 
English   for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน ในชีวิต 
ประจําวันในสถานการณตาง ๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การแนะนําตนเอง
และผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการใหขอมูล  การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท
และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควา
ในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various situations such as greeting, 
leave-taking, self- introduction  and others, requesting, offering help, giving 
suggestion, describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on the telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communicative development  

       

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                            2 (1-2-3) 
Melayu for Communication  

การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิต 
ประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด 
 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  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู        2 (1-2-3)  
Melayu for Communication and Learning Development  

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ใน
บริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง  ฝก
สนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง  การกลาว
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ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing 
skills in daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; practice 
of Melayu conversations in different situations ; self-introduction, greeting, 
leave-taking, giving suggestion, inquiring information nationally and 
internationally as well as  practice of simple sentence writing  

 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1          2 (1-2-3) 
English for Communication 1             

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา 
และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions 
of English speaking countries including appropriate social etiquette  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ          2 (1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและ    การ
เขียนเพื่อให เกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู   การ
วิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อ
นําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการใช
ชีวิตประจําวัน 
 Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 



23 
 

 

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  

   

   2) วิชาเลือกไมนอยกวา     2             หนวยกิต 
 จากรายวิชาดังตอไปนี้    
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย          2 (2-0-4) 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและ
การเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคํา       ที่มัก
เขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพร   การ
อานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
 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    
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ        2 (1-2-3) 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ 
การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

Effective development of speaking and reading skills in English, 
practice of speaking both individual and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites. 

 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน         2 (1-2-3) 
English for Reading and Writing Development 

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 
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Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms and 
functions for educational and career purposes such as writing a letter, 
filling in an application form, writing a report, etc. 

  

 2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน                2 (1-2-3) 
Basic Melayu                                                                                    
           ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยค
พื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on 
basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions, 
practice of giving information and expressing opinions in accordance with 
social context application  

 

 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร            2 (1-2-3) 
Chinese for Communication     

การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและ
การพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations 
such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in communicating with native 
speakers  

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน            2 (1-2-3) 
Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน 
และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
สื่อสารกับเจาของภาษาได 
 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  

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2              2 (1-2-3) 
English for Communication 2 
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การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณ
จริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหา
และตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 
  Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career  
 
 
 
 
 

1.2  กลุมมนุษยศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแหงความสุข           2 (1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น

คุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลัก
คําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self -appreciated and also other surroundings,  multicultural 
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of 
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for peaceful 
coexisting in society  

 

2100113 สุนทรียวิจักขณ            2 (2-0-4) 
Aesthetics Approach      

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวของกับ 
กระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค 
วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective, 
perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, 
techniques, and methods in creating and applying to real life situations  
 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต         2 (1-2-3) 
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Information For Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศ
มาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบ
และข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 

  

 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 การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกป
ญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก ศาสน
ธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ  การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง ๆ   การวิ
เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรู จักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ   อันนําไปสูความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral and ethics development 
based on religious precepts, peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages analyzing of worldviews in 
order to find out truth and meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society  

 

2100119 การพัฒนาตน                                  2 (2-0-4)  
Self Development  

หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย  กระบวนการ
เกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การ
ปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการ
บริหารความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence and 
ethics development, prevention and stress managing, human relations 
creating, teamwork and conflict managing  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต           2 (1-2-3)                 
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีต
ศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและ
นําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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  
 

1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตรไมนอยกวา                         6              หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2150101 สังคมภิวัตน            2 (2-0-4) 
Socialization 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม
โลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี 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  
 

2150102 การจัดการทางสังคม           2 (2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
  

 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   
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ          2 (1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญของ
ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การ
คิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการ
ใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยู
รวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 
 Meanings and importance of life skill including important elements 
of life skill; globalization, thinking skills, decision making, creative thinking, 
positive thinking, analytical thinking and emotional intelligence; 
development of interpersonal relationships and communication, self-
management skills and stress management; emphasis on public 
mindedness and public consciousness in order to be peaceful 
coexistence  
 

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

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเกี่ยวกับ
การวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น ความ
รับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียด 

 
 
 
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 

 

Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, 
social responsibilities, human relations and communication; decision 
making and problem solving in daily life; emotional and stress 
management; activities for stress relief  

 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                      2 (1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อ
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สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาในชีวิตและ
การทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

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  

 

1.4  กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน          2 (1-2-3) 
Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิตเิบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life  

 

 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต         2 (1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development  

วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และ
การสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; health 
promotion for life quality development  

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน         2 (1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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 Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system  
 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน              2 (1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 
อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต 
ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชในชีวิตประจําวัน 
การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการ
เก็บรักษา 
 Energy and its sources; electric energy and electricity generation, 
electric circuits in houses and electrical equipment; principles of electrical 
devices, energy for living; human organ systems, heredity; chemical using in 
daily life; using microorganism in food industries; agricultural and industrial 
production management with heat, cold, radiochemical, packaging and 
storage  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

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

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน       การบาดเจ็บ
จากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสราง
ภาวะการเปนผูนํา 

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  

  

         2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา                            129         หนวยกิต 
      2.1 กลุมวิชาชีพครู  ไมนอยกวา                              50         หนวยกิต 
   2.1.1 วิชาการศึกษา ไมนอยกวา                       36         หนวยกิต 
   1) วิชาบังคับ                                     34         หนวยกิต                
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

1100201   ภาษาและวัฒนธรรม               3 (2-2-5)    
  Language and Culture  

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู ภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู   
เพื่อใหผู เรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ สื่อความหมายไดอยางถูกตอง รวมทั้งใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ   
  Language and Thai culture for teachers, foreign language for 
developing teachers’ professional, This course provides listening, speaking, 
reading and writing in Thai and foreign languages as well as convey the 
meanings accurately, the use of language and culture for living together in 
peace  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

1101101    ความเปนครู                                 3 (2-2-5)                                                  
                    Professional Teachers 

 สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู   การปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเปนครู กฎหมายที่เก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ
ครู  การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนรอบรูใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน คิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆได 
แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนและมีจิตวิญญาณความเปนครู 

                   Teacher professional nature, features and standards of teaching 
profession, cultivation of teachership spirit, laws related to teachers and 
their professionals, management of teacher professional cognition, 
continually establishing the progress and development teaching 
professions; students are expected to be competent in their teaching 
courses, strategies, analysis, synthesis and creativity as well as in exploring 
and selecting information that are in touch with changes, interaction 
between teachers and learners to promote learner potential development 
with full spirit of teachership  

 

1101202        ปรัชญาการศึกษา                              3 (2-2-5)                             
               Philosophy  of  Education                                                         
                ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหผูเรียนประยุกตใชใน
การพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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             Philosophy and theory of education; religion, economy, society, 
culture and process of education management for establishing sustainable 
development, development of education in situation and analysis for 
sustainable development is expected to be learnt and implemented 

 

 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

1101203   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ            2 (1-2-3)                                            
              Moral and Ethics 

หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด  เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  มี
จิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

Principles and concepts of good governance; sincerity, honesty, 
morality and ethics of the teaching profession as required by the Teachers’ 
Profession Council;  This course provides learners  with good teacher 
conduct model with full public awareness,  social sacrifice and conduct 
themselves in competence with teacher professional ethics 

 

1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน           3 (3-0-6)                             
               Education for Sustainable Development 

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่สําคัญของ 
UNESCO ไดแก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การ
สงเสริมสุขภาพ การแกปญหาความยากจน การบริโภคอยางยั่งยืน เพื่อใหผูเรียนมีความรู 
สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและคานิยมท่ีจําเปนในการสรางอนาคตที่ยั่งยืน 

The management of education in relation to strengthening concept 
of sustainable development with UNESCO  important aspects such as 
cultural diversity, climate changes, health promotion, poverty solution and 
sustainable consumption in order to develop skills, attitude and values as 
required for build-up sustainable future 

 

1102202  การพัฒนาหลักสูตร               3 (2-2-5)    
   Curriculum Development 

หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหหลักสูตร สามารถจัดทําหลักสูตร ปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรได 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 

 

Principles and concepts of curriculum development; 
implementation curriculum development, curriculum analysis and 
implementation, curriculum assessment practice, and the use of assessing 
results for curriculum development are expected to achieve 

 

1102304    การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน           3 (2-2-5)                                     
                 Learning  and Classroom Management 

หลักการ แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู  การจัดการ
เรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
รูจักคิด  วิเคราะห คิดสรางสรรค  และแกปญหาได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียน
รวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถ
จัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริงสรางบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

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

 

1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        3 (2-2-5)                              
                 Innovation and Information Technology for Education 

หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การประยุกตใชและการประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  เพื่อใหผูเรียน
ประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
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  The principles, concept designs, application and assessment of 
innovating information technology for learning, information technology for 
communication; This course supplies students with capability to 
implement, evaluate innovating information technology for learning and 
use it for communication  

 

1104201      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู   
                 Educational Measurement and Evaluation        3 (2-2-5)     

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล  เพื่อใหผูเรียนสามารถวัดและประเมินผลและสามารถนํา
ผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนได 

Principles, concepts and practices in assessment and learners’ 
evaluation;  The learners are able to apply measurement  and evaluation 
concepts leading to improve the students in classroom 

 

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

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

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

 

1105202    จิตวิทยาสําหรับครู      3 (2-2-5)                                                             
Psychology for Teachers 

จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา   เพื่อใหผูเรียนสามารถให
คําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและ
สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

 
 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 

 

  Foundation of psychology, human development, learning 
psychology, educational psychology, psychology of guidance and 
counseling; This course enables students to advise and help children 
toward better quality of life using psychology to understand and promote 
full potentiality of learning   
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1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา                     2 (1-2-3)                                                
              Educational Quality Assurance 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา          การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่องและดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

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

 
 

2)  วชิาเลือก  เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา         2          หนวยกิต    
 

 1100102   การพัฒนาทักษะการคิด           2 (1-2-3) 
 Thinking Skill Development 

ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางสติปญญา และการคิดของมนุษย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน การคิดแบบเอกนัย การคิด    
แบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิด
ไตรตรอง การคิดริ เริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การนําเสนอความคิดและแผนผังความคิด การสงเสริมและพัฒนาทักษะการ
คิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการ
ประเมินผลทักษะการคิด 
 
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 

   

   Meaning  and the importance of basic thinking skills, content of 
intellectual development and human thinking, concepts, theories  and 
principles about developing thinking skills, thinking processes such as 
convergent thinking, divergent thinking, critical thinking, synthetic thinking, 
creative thinking,  imagination and scientific thinking, design and planning of 
learning to develop thinking skills, tools and assessment thinking skills 

 

1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู           2 (1-2-3) 
 Human Relationship for Teacher  

ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับครู หลักการ องคประกอบ 
กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนน
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การฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และเสริมสราง
สัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน 

 

Meaning and the importance of human relations for teacher, the 
principles, processes  and techniques for human relation, the teacher's role 
in strengthening human relations in schools and communities, assessment 
for human relationship focus on practical skills to create an atmosphere of 
learning and strengthen the relationship for helping the student 

 

1100104 การสอนเพศศึกษา             2 (1-2-3) 
 Sexuality Education 
     กิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการตามวัย พัฒนาการ

ทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังตอ
บทบาทความรับผิดชอบ  เพศสภาพและเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่
สงผลตอบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจตอรอง การสื่อความ
ตองการตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น 
โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน เพื่อปลูกฝงทัศนคติ คานิยม 
ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
   

Activities setting to learn sexual development, reproductive health, 
sexual health, relationship and expectations of gender roles and 
responsibilities, sexual orientation;  The influences of social and cultural on 
the role and sexual expression, decision-making and negotiation skill, 
expression the opinions and their own feelings by respect for the rights of 
others, learning process focusing on students participation to cultivate on 
positive attitudes, values and positive sexual behavior in term of 
responsibility 

 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น          2 (1-2-3) 
 Local Curriculum Development   

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

 

1102203 การนิเทศการสอน           2 (1-2-3) 
 Instruction Supervision  

จุดมุงหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศ  การ
สอน เครื่องมือที่ใชในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การประสานงาน
ระหวางผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน 
และแนวโนมการนิเทศการสอน 

 
 
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 

  

  The aims, principles, and supervision processes, supervision model, 
tools for instruction supervision, evaluate supervision, coordination 
between all those who involved in the instructional supervision, the 
instructional supervision problems and trends  
 

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

ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนที่มีตอการศึกษา หลักการและ
วิธีการใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขาย
ขอมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช และเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวเพื่อการเรียนรู 

Meaning and the importance of mass media on education, 
principles, utilize broadcasting, publications, newspapers, films, internationaldat
a networks, and information media for education; analyze, select, and 
utilize information to enhance learning 

 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน          2 (1-2-3) 
 Adolescent Guidance Psychology 

วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
สงผลตอการพัฒนาการ ปญหาวัยรุน บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุน       แนว
ทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว การ
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จัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความตองการวัยรุน
ดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว 

The theories of adolescent development, developmental  domain ad
olescent, the factors affecting the developmental, problem of teenager, 
teacher's role on guidance, the development of talent and potential by 
using guidance method, guidance services to enhance on education, 
occupation, social and problem protection issues  

 

 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ           2 (1-2-3) 
  Exceptional Child Psychology 

ความหมาย ขอบขายและพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรม
ผิดปกติของเด็กพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพ และสังคมที่มีผลตอกลุมเด็ก
พิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุมพิเศษ องคการและ
หนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ 

  Meaning, scope and behavior of exceptional child, the causes of the 
abnormal behavior on children, the factors of physical, biological and social 
that affecting on exceptional child, the types of exceptional child, 
exceptional child enhancing, organizations and agencies assist exceptional 
child 

 

1109101  นันทนาการเบื้องตนสําหรับคร ู          2 (1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teaches  

ความหมาย ขอบขาย ความมุ งหมายและความสําคัญของนันทนาการ 
ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ สําหรับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เนนการฝกปฏิบัติ 

    Meaning scope, purposes and the importance of the recreation for 
teacher, the importance of recreation for daily-life, types of recreation for 
children, recreational activities for children,  responsibility on recreational 
practice for own-self, family, school and community  

 

1109202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน        2 (1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 
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วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมขององคการลูกเสือโลก 
โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู
พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ 
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกอง
ไฟและการอยูคายฝกอบรมผูกํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองข้ันความรูเบื้องตน  

 
   
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

  The purposes of the cub scouts and junior girl scouts, history and 
activities of the world organization of the scouts, Thai structural scouts, 
basic training director of scouts curriculum, cub scouts subjects; the first 
star, the second star, the third star and the special subject, the strategies 
for cub scouts activities, the cub scouts ceremony, guidelines for gathered 
camp fire, the basic training camp for director of cub scouts 

 

1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน        2 (1-2-3) 
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการของ
องคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเปน
ระเบียบเรียบรอย และความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรูในการเลนเกม 
ระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกอง
ไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน หนาที่
และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-
เนตรนารี  

   Orientation and training scouts, background of the boy scouts and 
the world scout organization activities, the strategies discipline training, 
tidiness and agility portrait of boy scout gaming train, the system of squad 
scouting and the structure of Thai scouting history, practice on camp fire, 
the scouts administration, teaching skills and planning for scouting, duties 
and responsibilities of the scout leader, the scouts ceremony, promoting 
scouting affair,  hiking and camping for the scouts, the public awareness, 
project of training director for scouts 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน         2 (1-2-3) 
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสําคัญของกิจการ
ลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย สัญญาณ ระบบหมู ที่ประชุมนายหมู การประชุมภายในหมู
และกอง การสวนสนาม ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ 
หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทการทํางานรวมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน 
แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ  การปฐมพยาบาล การมีจิตสํานึกสาธารณะ  และ
การประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ  

  Orientation and training scouts, principle of scouting foundation, the 
purposes and strategies of the senior scouts, scout promise and law,  
discipline,  tidiness,  signal, the  patrol system, the conference of 
scoutmaster, the parade, suggestions of camp fire,  the senior scout game, 
the senior scout curriculum, the role of working with others to conserve 
environmental and community, map, compass, first aid, public 
consciousness and the administration of senior scouts’ division  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ไมนอยกวา 14 หนวยกิต     
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                       1 (90) 
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  Teaching Practice 1 
 การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา 
ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน เกี่ยวกับงานในหนาที่ครูผูสอน งานในหนาที่ครู
ประจําชั้น พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ศึกษาวิเคราะหลักษณะและพฤติกรรมของ
นักเรียน งานบริหารและบริการของโรงเรียน การบริหารและการจัดการงานเทคนิคการ
สอนวิชาเอก การฝกเปนผูชวยครูดานการจัดการเรียนรูหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู 
ธุรการชั้นเรียน ไมนอยกวา 2 สัปดาห โดยการสังเกต สัมภาษณ  
รวบรวมขอมูล นําเสนอผลการศึกษา  โดยเขาไปมีสวนรวมในสถานศึกษา และสามารถ
จัดทําโครงงานทางวิชาการ 

   Integration of knowledge in term of lesson plans, test design and 
measurement tools, test scoring and results judging, the performance exam 
and scoring rubrics, behavioral research in classroom, applying for observing 
and participating in school at least two weeks and present the result of 
observation 

 

1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                        1 (90) 
Teaching Practice 2 
 การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา 
ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ รวบรวมขอมูล นําเสนอ
ผลการศึกษา มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนํา
หลักสูตรไปใช ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการดําเนินการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูไมนอยกวา 2 สัปดาห โดยเขาไปมีสวนรวมใน
สถานศึกษา และสามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ 

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

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
    

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1            6 (540) 
  Practicum 1 

การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย
ศึกษาและปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน ครูประจําชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และ
งานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้นและสาระการเรียนรูที่ปฏิบัติการสอน บันทึก
ผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทํา
โครงการพัฒนาผูเรียน การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณตาง ๆ  
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การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบันทึก รายงานผลการ
จัดการเรียนรู และการสัมมนาทางการศึกษา 
          Integrating knowledge into teaching practice in schools by learning 
and performing teachers role, class teacher, supporting teaching and 
learning  affair, curriculum, performing teaching course record  that  
demonstrate the solution with research in the classroom, the preparation 
of the project to improve the students, evaluation of teaching, applying the 
results of assessment  to improve the students and educational seminars 

 

11100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            6 (540) 
Practicum 2 

การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู การเลือกใชการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การ
นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบันทึก 
รายงานผลการจัดการเรียนรู และการสัมมนาทางการศึกษา 

  Integrating knowledge into teaching practice in schools, the 
preparation of lesson plans follows the learner center method, using  
innovative materials for teaching, using the advantageous techniques and 
strategies for teaching, assessment of learning, research performing to 
improve the students, applying the results of assessment  to improve the 
students, recording the task, learning outcome reporting and educational 
seminars 

 

  2.2 กลุมวิชาเอก   ไมนอยกวา                  79   หนวยกิต 
        2.2.1  วิชาเอก  ไมนอยกวา                   69   หนวยกิต 

               1) วิชาบังคับ  ไมนอยกวา                              54      หนวยกิต    

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2107101 ลักษณะภาษาไทย                                    3 (3-0-6) 
                Characteristics of Thai Language 

ลักษณะภาษาไทย เสียง  พยางค  คํา  วลี  ประโยค  ลักษณะของประโยค  
หลักเกณฑการอานการเขียนคําไทย  คําราชาศัพท  คําสุภาพ  และการใชภาษาใหถูกตอง
ตามความนิยมของสังคมไทย 

Characteristics of Thai language sounds; syllables; words; phrases; 
sentence, character of sentence, rules of writing and reading Thai language, 
Thai royal language, polite words, and using Thai language correctly along 
with the popularity of Thai society  

http://dict.longdo.com/search/advantageous
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2107102 วาทการ                      3 (3-0-6) 
  Speech   

ความมุงหมายของการพูดในชีวิตประจําวัน หลักการพูด   การสรางบุคลิกภาพใน
การพูด  การใชน้ําเสียง  กิริยาทาทาง การสรางความมั่นใจในการพูด   การใชภาษาและ
กลวิธีการพูด   ฝกการพูดอธิบาย  การพูดเลาเรื่อง  การพูดชี้แจงแสดงเหตุผล  การตั้ง
และตอบคําถาม การอภิปราย  การกลาวรายงาน การกลาวสรุป    

Aims of speaking in daily life, principles of speaking, building 
personalities in speaking, the voicing, manners, discussion practicing making 
confidence   in speaking, language using and speaking strategies, narrative 
speaking, explaining, giving reason, asking and answering the questions, 
discussion, reporting, summing up   

 

2107103 การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ          3 (3-0-6) 
   Reading  for  Specific  Purpose 

การอานเพื่อจุดประสงคเฉพาะ การจับใจความสําคัญ การสรุปความ การอานขาว   และ
คอลัมนในหนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร  วารสาร  วรรณกรรม   การอานเพื่อนําความรูไป
ใช การอานเพื่อวิเคราะห  วิจารณและประเมินคา งานประพันธชนิดตาง ๆ การวิเคราะห
เปรียบเทียบอัตลักษณของผูประพันธ    

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 

 

Readings for specific purposes, main idea, summarizing, news 
reading and columns in daily newspapers, magazines, journals, literature. 
Reading for knowledge application, reading to criticize and evaluate 
different types of prose, comparative analysis, Identity of the authors   

 

2107104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย          3 (3-0-6) 
  Development  of  Thai  Literature 

พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน  รูปแบบ  เนื้อหา 
แนวคิด  กลวิธีการประพันธ  ประเภทของวรรณกรรมไทย   ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี  
คุณคา  ความเชื่อ  และคานิยม ตลอดจนสภาพสังคมและการเมืองที่มีผลตอวรรณกรรม
ไทย  ศึกษาวรรณกรรมประเภทสารัตถคดี บันเทิงคดี  โดยเนนลักษณะที่เปนนวลักษณ
ในทางวรรณศิลป   ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของ
วรรณกรรม 

Development of Thai literature since the Sukhothai period until 
present time in terms of form, content, theme, plot ideas, Classification of 
Thai literature, characteristics of literary values, believes and values, as well 
as social and political conditions affecting the Thai literature, study the 
literature both   non-fiction and fiction  with the emphasis on the nature of 
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language art,   the relationship between social change and  evolution  of 
literature  

         

2107105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร             3 (3-0-6) 
  Writing for communication 

รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนเพื่อการสื่อสารอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการในโอกาสตาง ๆ  การเขียนหนังสือราชการ การเขียนคําตอบ คําถามใน
แบบทดสอบ  การเขียนเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  การเขียน
เพื่อโนมนาวจูงใจ    

Forms of writing for communication used in  daily life, writing for   
formal  and informal communication in various situation, official letters   
writing, answers and questions writing in examination, fact clarification  
writing, comment writing, motivate writing     

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2107106  ศิลปะการอานออกเสียง                                2 (1-2-3) 
  Reading Technique 

ทักษะการอานรอยแกวและรอยกรองอยางถูกตองและมีศิลปะ เชน การอานขาว 
อานตีความ อานตีบท อานเพื่อความบันเทิง อานทํานองเสนาะใหถูกตองตามฉันทลักษณ 
ลีลา ทวงทํานองอันเปนลักษณะเฉพาะของคําประพันธแตละชนิด    

Skill of correctly prose and poetry reading, such as news,   
interpreting, and texts for the entertainment reading, Thai poetry reading  
appear  in  Thai language  

 

2107107 การอานตีความ                     2 (2-0-4)                                                                                          
  Reading  for Interpretation 

ความหมาย หลักการ และกระบวนการอานเพื่อการตีความ ฝกอานตีความ
วรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง 

    Meaning, principles and processes of comprehensive, practice 
comprehensive reading  both prose  and poetry 

 

2107208 ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย        3 (3-0-6) 
 Relationship between the Malay Dialect and Thai Language 

 ความสัมพันธระหวางภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยในดานเสียง คํา ประโยค 
ความหมายและสถานการณการใชภาษา ศึกษาภาษาในเชิงสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ศึกษาหัวขอสําคัญอ่ืน ๆ เชน โครงสรางภาษา การสลับภาษา ทัศนคติตอภาษา   

Relationship between  Malay dialect and Thai Language   in  terms of 
sounds, words, sentences, meaning, and situation of language use, study of 
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social and cultural language as well as   main topic  study such as language 
structure, code switching, and language  attitude   

 

2107209 คติชนวิทยา            3 (2-2-5) 
 Folklore 

ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบและบทบาทหนาที่ของคติชนวิทยา  แนว
การศึกษาและวิธีการศึกษาโดยเนนการเก็บขอมูลภาคสนามและการวิเคราะหเนื้อหา
เบื้องตน  พลวัตและการนําคติชนวิทยาไปใชในสังคมไทยรวมสมัย    

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

Meaning, significance and classification of folklore forms and 
functions of various types of folklore, approaches and methods, with 
emphasis on field data collection and analysis of basic content, dynamic 
and adoption of  folklore in contemporary society  

 

2107210  วรรณคดีเอกของไทย           3 (3-0-6) 
 Thai Great Literature 

  ลักษณะของวรรณคดีสําคัญของแตละยุคท้ังรอยแกวและรอยกรอง    คุณคาและ
อิทธิพลที่มีตอการสรางสรรคงานของนักเขียนรุนหลัง  เนนการศึกษาวรรณคดีเพื่อความ
ซาบซึ้งในคุณคาดานตาง ๆ และเพื่อประโยชนในการสอนวิชาภาษาไทย  ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
     Main characteristics of Thai great literature both in each era,    
values and Influences  on  creation of writer  generations, focus on the 
appreciation of teaching in primary and secondary level 

  

2107211 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาไทย         3 (3-0-6) 
  Linguistics  for  Thai   Language  Teachers  

ความหมาย ความเปนมาและขอบขายของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะของภาษา 
สัญลักษณของเสียงตามระบบสากล  ศึกษาระบบเสียง ระบบคํา  และระบบกลุมคํา  การ
วิเคราะหภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร การประยุกตใชความรูและวิธีการทางภาษาศาสตร
ในการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

 Meaning, background, and scope of linguistics, characteristics of 
language, sound  symbols according to international system, study the 
sound system, word system, and phrase system,  analysis of the language 
according to linguistic theories, application of linguistic knowledge and 
methods in teaching and learning Thai language  
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2107216 การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม        3 (3-0-6) 
Sociological and Cultural Aspect of Thai Language   

ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะหการใชภาษา และ
วัฒนธรรมในสังคมไทย  รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมตางชาติที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมไทย บทบาทของครูในการสงเสริมใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย    

Relationship between language and society and culture, analysis of 
language using and culture in Thai society  as well as foreign language and 
culture influence Thai language and culture change,  role of teachers in 
supporting students to realize the important of language In Thailand 
cultural inheritance 

 

2108331 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษาไทย         3 (3-0-6) 
   English for Thai Language Teacher 

 การศึกษาคนควางานวิชาการดานภาษาไทยที่เปนภาษาอังกฤษจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย และสรุปสาระสําคัญ  ฝกอานและเขียนงานวิชาการดานภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ นําเสนองานวิชาการทางภาษาไทยดวยการใชภาษาอังกฤษ  

Thai academic work in English from various sources and 
summarizing, practicing reading and writing academic work in English, 
presentation of academic work by using English  

 

2107317 การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร        2 (1-2-3)                                                                                          
    Presentation of Thai  Language  via Computer 

 โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการนําเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใชในการนําเสนอ
ดวยคอมพิวเตอร การจัดทําบทเพื่อการนําเสนอ ฝกปฏิบัติสรางสื่อประสมเพื่อการ
นําเสนอสารภาษาไทย การประเมินผลและการปรับปรุงแกไข 

 Software packages used to deliver Thai language, language used in 
computer presentations, preparating of lessons for presentation, practicing 
to create a multimedia for presentation in Thai, evaluation and  
improvement  

 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
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2107318 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย          3 (3-0-6) 
 Loanwords  in Thai Language 

ความเปนมาของคํายื มภาษาตางประเทศในภาษาไทย  ลักษณะของ
ภาษาตางประเทศที่เขามาปะปนกับภาษาไทย การสรางคํา การเปลี่ยนแปลงคํายืมในดาน
รูปคําและความหมาย 

   History of loanwords in Thai Language, characteristics of foreign 
language in Thai language,  words creation,  loanwords changing in term of 
form and meaning  

 

2107319 ผลงานการคนควาทางภาษาไทย          3 (3-0-6) 
  Research Work in Thai Language 

ศึกษาผลงานคนควาวิจัย ระเบียบวิจัยโดยสังเขป และวิธีการที่ใชกับงานนั้น การ
นําผลหรือขอเสนอแนะจากงานวิจัยไปปรับใชในการสอน และพัฒนาองคความรูใหมใน
รูปแบบตาง ๆ ศึกษางานวิจัยไมนอยกวา 3 เรื่อง ใหครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษา 
และการใชภาษา 

Research study, methodology in research,  and procedures that 
apply to that task,   adoption of recommendations from research to apply 
in teaching, development of new body of knowledge in different ways, 
research study at least 3  covering literature, grammar, and language usage  

 

2107428 คีตวรรณกรรมประกอบบทเรียน                                   2 (1-2-3)                                      
               Music Literature for Lessons  

เพลงและกิจกรรมนันทนาการที่สงเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  
สรางสรรคเพลง  และกิจกรรมนันทนาการประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย    

Songs and recreation activities that support teaching and learning 
Thai language, create songs and activities for teaching and learning Thai 
language  

 

2107429 วรรณกรรมวิจารณ                 2 (2-0-4) 
 Literary Criticism 

ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณวรรณกรรมทั้งในอดีตและปจจุบัน 
ฝกวิจารณวรรณกรรมทั้งประเภทรอยแกวและรอยกรอง 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 

Theories of literary criticism, study reviews of literature, both in the 
past and in present time, writing literature reviews both prose and poetry  

 

2107430 การศึกษาเอกเทศ                      3 (2-2-5) 
  Independent Study 
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เลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจ  ในขอบขายของวิชาภาษาไทย  เพื่อให
การศึกษานําไปสูการใช หรือปรับใชไดจริงภายใตการใหคําปรึกษาและการดูแลของ
อาจารยผูสอน และนําเสนอในรูปแบบภาคนิพนธหรืองานวิจัย    

Choosing any interesting matter in the areas of Thai language for 
usage or adaptation under lecturer’s consultation and presentation  in  
term of paper or research       

 

2107432 การประพันธรอยกรอง           2 (2-0-4) 
  Thai Verse Composition 

หลักและศิลปะการประพันธบทรอยกรอง  ฝกประพันธบทรอยกรองประเภท    
ตาง ๆ เชน  กาพย กลอน โคลง ฉันท  และราย  

      Principles and  arts of writing Thai verse, practicing  composition   
each type of poetry  

2)  วิชาเลือก   ไมนอยกวา                                    15            หนวยกิต 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         น (ท-ป-อ) 

 

2107212 พัฒนาการของภาษาไทย             2 (2-0-4) 
  Development of Thai Language 

ความสัมพันธของพัฒนาการทางภาษาไทยกับพัฒนาการของสังคม     หลักการ
และวิธีบัญญัติศัพทของหนวยงานทางภาษาไทย บทบาทของผูใชภาษาไทย ตอการทํานุ
บํารุงภาษาไทย  

 Relationship between Thai language development and social 
development of Thailand,  principles and procedure  prescribed  in Thai 
language in terms of various Thai units, roles of Thai language users in 
preserving Thai language 

 

 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2107213 การอานเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม          2 (2-0-4) 
Reading for  Life  and  Society  Development 
  หลักและวิธกีารอานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอานงานเขียนที่สงเสริมความคิด
และอุดมคติในการเปนพลเมืองที่ดี  มีมโนทัศนและจิตสํานึกที่สรางสรรคคุณคาของชีวิตเพื่อ
พัฒนาสังคม อานงานเขียนประเภทตาง  ๆ   ทั้งรอยแกวและรอยกรอง 

Principles and methods for improving the quality of life,  literature 
reading  promotes   ideas and ideals of good citizenship,  concept of value 
creation and realization of life for social development, works reading  in 
both prose and poetry   
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2107214 การพูดและการฟงเพื่อสัมฤทธิ์ผล                    2 (2-0-4) 
           Speaking and Listening for Achievement 

ทักษะการพูดและการฟงจากการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมบันเทิง 
ตาง ๆ  ฝกพูดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ไดฟง ฝกการฟงและสรุปใจความสําคัญ   ฝก
ทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ  ฝกฟงเรื่องราวจากที่ตาง ๆ แลวสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ
ดวยการพูดอยางสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมาย  เนนการฝกปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน  

Speaking and listening skills  from   academic activities and other 
types of entertainment, practice speaking, commenting from  listening, 
practice listening and summarizing main ideas, speaking skills in various 
situations and stories, expression to other  people to understand with 
achievements, focusing on practicing  inside and outside classroom  

 

2107215 วรรณกรรมของกวีเอก            3 (3-0-6)  
  Literature  of  Great  Writers    

วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทยแตละประเภท ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   
ศึกษาวัตถุประสงค  รูปแบบ  ขนบธรรมเนียมการแตง   การใชภาษา   แนวคิด  และแรง
บันดาลใจในการสรางสรรค  เลือกศึกษาวรรณกรรมของกวีเอกอยางนอย  1  ทาน 

Literature and literary masterpieces of Thailand from each category 
since past to present, studying the purposes, forms, tradition in composing, 
language usage, ideas, and  inspiration in creativity, select     at least one 
work from a great writer 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2107320 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก                                  2 (1-2-3) 
  Preparation of Books for Children 

ความหมาย  จุดมุงหมาย   ประเภทและพัฒนาการของหนังสือสําหรับเด็ก  
หลักการสรางหนังสือสําหรับเด็ก  โดยพิจารณาดานจิตวิทยาการเรียนรู   เทคนิคการเลือก
สรางเรื่อง สอดแทรกคุณธรรม ภาพประกอบ   การเลือกขนาดตัวอักษร   และการจัด
รูปเลม การวิเคราะหและประเมินคาหนังสือสําหรับเด็ก ฝกทําหนังสือและนิตยสารสําหรับ
เด็ก  

Meaning, purpose, categories, and development of books for 
children, principles in making books for children by considering the 
psychology of learning, selection techniques, insertion of moral, illustration, 
selecting the font size, formatting books,   analysis and evaluation of books 
for children, practice on making books and magazines for children  

 

2107321 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ          2 (1-2-3) 
  Thai  Language  for  Foreigners 
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          ปญหาโครงสรางภาษาไทยที่มีผลตอความเขาใจของชาวตางประเทศ ในเรื่องการ
ออกเสียง  การใชคํา   การใชประโยคสื่อความหมาย และแนวทางการแกปญหา การสื่อสารในบริบท
ของสังคมไทย ผลิตสื่อการใชภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 

Thai structural problems affecting the understanding of foreigners in 
terms of pronunciation, word usage,  use of sentence to 
convey meaning, solution of communication problems in the context of 
Thai society, Thai material production for  foreigners    

 

2107322 วรรณกรรมสังคมและการเมือง                                   3 (3-0-6) 
  Social  and  Political  Literature 

บทบาทและคุณคาที่สัมพันธกันระหวางวรรณกรรมสังคมและการเมือง เลือก
ศึกษาวรรณกรรมเดนแตละสมัย  

Role and value between literature and political society, select to 
study great literature  in each periods 

 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2107323 วรรณคดีการละคร                                                2 (1-2-3) 
  Thai  Dramatic Literature 

 วรรณคดีการละครของตะวันตกและตะวันออก  พัฒนาการของละครไทย
ประเภทตาง ๆ ศึกษาคุณคาความสัมพันธของวรรณคดีกับศิลปะสาขาอื่น  เชน  ดนตรี  
นาฏศิลป จิตรกรรม และประติมากรรม จัดการแสดงละครจากวรรณคดีการละคร ตาม
ความเหมาะสม 

Dramatic literature of the West and the East,   development of 
various Thai drama, study value of literature in relation to other branches of 
arts such as music, dance, painting and sculpture, dramatic literature 

performance  appropriately 
 

2107324 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา         2 (2-0-4) 
  Literature on Thai Customs and  Religions 
                      วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด  การใชภาษา  และคุณคา  

ความสัมพันธระหวางศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ กับวรรณคดีท่ีมีตอสังคม 
Literature on Thai custom and religions in terms of form, content, 

concepts, language use  and values  of  relationship between religions, 
rituals, believes, and  literature on society 

 

2107325 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย         2 (2-0-4) 
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Influence of Foreign Literature on Thai Literature     
 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่สําคัญทั้งตะวันออกและตะวันตก ที่มีตอ
วรรณกรรมไทยตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน  ในดานเนื้อหา   แนวคิด   ภาษา และรูปแบบ 

Influence of foreign literature both East and West on Thai literature, 
since ancient time until present in terms of the content, concepts, 
language and style  

 

2107326 ภาษาไทยถิ่น                                                          2 (2-0-4) 
  Thai Dialects 

ความหมายของภาษาถิ่น     การจําแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความ
แตกตางของภาษาไทยถิ่นในดานเสียง  คํา   ประโยค   ความหมาย    ฝกเก็บขอมูลและ
วิเคราะหภาษาไทยถิ่น  การปรับใชความรูวิชาภาษาไทยถิ่นในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 

Meaning of dialect, classifications of dialect in Thailand,  difference 
of dialect in terms of sound, words, sentences, and meaning, practicing on 
data collection, analyzing Thai dialect, applying knowledge of dialectology 
in teaching and learning Thai language  

 

2107327 วรรณกรรมทองถิ่น                           3 (3-0-6)           
Thai Folk Literature 

 วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณที่สําคัญของทองถิ่น ประวัติความ
เปนมา รูปแบบการประพันธ เนื้อหา แนวคิด และความสัมพันธ กับสังคมและวัฒนธรรม 

Important Thai  folklore   both oral and written, history, form of 
writing, content, concepts, and relationships with society and culture  

 

2107431 อักษรไทย                              2 (2-0-4)                                                    
  Thai Alphabets 

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของอักษรและอักขรวิธีไทยตั้งแตสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน  ศึกษาลักษณะอักษรไทยในทองถิ่นและเปรียบเทียบกับอักษรไทยในปจจุบันโดย
ฝกอานและเขียน 

 Evolution and transformation of Thai  alphabets  and orthography 

since Sukhothai period until present, study the characteristics  of  local 

Thai alphabets  and compare current Thai alphabets by reading and writing  

 

2107433 การเขียนภาคนิพนธทางภาษาไทย                 3 (2-2-5) 
  Academic Writing 
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หลักการเขียนภาคนิพนธ    สวนประกอบของภาคนิพนธ      การเลือกเรื่อง  
การกําหนดวัตถุประสงคและกรอบความคิด   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล    การจําแนก  
วิเคราะห ตีความขอมูล   และฝกเขียนภาคนิพนธ  
  Academic writing, components of academic writing, choosing  a 
topic, defining the purpose and concept, data collecting method, 
classification, analysis, interpretation and practice to write academic writing   
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2107434 การเขียนเชิงสรางสรรค             3 (3-0-6) 

 Creative Writing 

 หลักการเขียนและศิลปะการเขียนทั้งรอยแกวและรอยกรอง  โดยใชกระบวนการ
สรางสรรค  ฝกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ  ทั้งสารคดีและบันเทิงคดีโดย
คํานึงถึงความถนัด  ความคิดสรางสรรคเฉพาะตน 

Principles and arts writing both Thai prose and poetry by using 
creative process, practice on writing from ideas and imaginations as well as 
document and entertainment realizing individual skill and creative thinking    

      

2107435  สัมมนาภาษาไทย                    3 (2-2-5) 
 Seminar  on  Thai  Language 

 วิธีการจัดสัมมนา วิเคราะหปญหาและปรากฏการณในการใชภาษาไทยจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ  ตลอดจนรวบรวมคํา สํานวนภาษา และประโยคที่ใชในปจจุบัน  ทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน    อภิปรายถึงผลดีและผลเสียของการใชคํา สํานวน และ
ประโยค สรุปเปนกฎเกณฑเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีรวมทั้ง การศึกษา
หาความรูจากเอกสารตําราภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  ตลอดจนวิทยากรและ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชภาษาไทย   
 Seminars management, problem and phenomenon from various 
sources  gathering currently used of words phrases and sentences, 
discussion benefit and drawback of words phrases and sentences use, 
summarizing of the rules to improve teaching and learning, study Thai 
documents foreign documents as well as lecturer and expert to increase 
potiential  in Thai  language using 
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                    2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา                      6               หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
 

2107436 พฤติกรรมการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา     3 (2-2-5) 
          Methods and Approaches of Teaching Thai Language  
          in Primary  Education Level 

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู   คุณภาพผูเรียน  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง อัตราเวลา
เรียนระดับประถมศึกษา   เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนทั้งดานหลักภาษา วรรณคดี 
และการใชภาษา รวมทั้งศึกษาคูมือครูและแบบฝกหัดตาง ๆ  วิเคราะหจุดประสงค 
ความคิดรวบยอดของเนื้อหาแตละเรื่อง  รูปแบบการสอน   เทคนิคกระบวนวิธีการสอน    
สื่อการเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาแตละประเภทและเหมาะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน   
การผลิตและการใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน  ฝกสราง
แบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย 

Thai Primary curriculum, substance and learning standards, quality 
faint classes, indicators and learning core, rate study of primary schools, 
content in school books in term of grammar, literature and Language use 
include teachers guide and exercises, purpose analysis, concept of each 
contents, teaching model, process  and  teaching techniques, suitable 
Instruction media. Practice to create Instruction media, test. Learning and 
teaching evaluation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          น (ท-ป-อ) 
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2107437 พฤติกรรมการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา      3 (2-2-5) 
  Methods and Approaches of Teaching Thai Language                      in 

Secondary Education Level 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู   คุณภาพผูเรียน  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง อัตราเวลา
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย   เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนทั้งดาน
หลักภาษา วรรณคดี และการใชภาษา รวมทั้งศึกษาคูมือครูและแบบฝกหัด  ตาง ๆ  
วิเคราะหจุดประสงค ความคิดรวบยอดของเนื้อหาแตละเรื่อง รูปแบบการสอน  เทคนิค
กระบวนวิธีการสอน   สื่อการเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาแตละประเภท การผลิตและการ
ใชสื่อการเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน  ฝกสรางแบบทดสอบและ
การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย  
 Thai Primary curriculum, substance and learning standards, quality 
faint classes, indicators and learning core, rate study of secondary schools, 
content in school books in term of grammar, literature and Language use 
include teachers guide and exercises, purpose analysis, concept of each 
contents, teaching model, process  and  teaching techniques, suitable 
Instruction media. Practice to create Instruction media, test. Learning and 
teaching evaluation  

                   

      2.2.3  วิชาเลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก   ไมนอยกวา        4         หนวยกิต 
                            เปนรายวิชาชุดเดียวกับวิชาเอกเลือก   
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6 หนวยกติ 
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาทีเ่คยเรียน

มาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 

  3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
         3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/ 
สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ําเร็จ
การศึกษา 

 

พ.ศ. ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)       

2559  2560  2561  2562  2563  
1. นางสาวสุรสัวดี  กศ.ม.ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2557 15 15 15 15 8 
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   นราพงศเกษม  
   อาจารย 
    

ศศ.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2548 

2. นายภิญโญ  เวชโช  
   ผูชวยศาสตราจารย 
 

กศ.ม.ภาษาไทย 
 
 
ค.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั       
ศรีนครินทรวโิรฒ 
สงขลา 
วิทยาลัยครยูะลา 

2531 
 
 

2527 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวธวัลรัตน           
   พรหมวิเศษ  
   อาจารย 
    

ศศ.ม. ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร      
ศษ.บ. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา     

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ปตตาน ี
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2544 
 

2537 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวจิตติขวัญ               
   ภูพันธตระกูล  
    

ศศ.ม.ภาษาไทย 
 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั      
ธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2557 
 

2552 

15 15 15 15 15 

5. นางสุภา  วัชรสุขุม  
   ผูชวยศาสตราจารย 
 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
 
 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร  
ปตตาน ี
มหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร 
ปตตาน ี

2534 
 
 

2521 

15 15 15 15 15 

 
 

  
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 อาจารยประจํา  
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/ 
สาขาวิชา 

  

สถาบันทีส่ําเร็จ
การศึกษา 

 

พ.ศ. ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

  2559   2560  2561  2562  2563  

1. นางจิราภรณ                
กอเกียรติยากุล 

   อาจารย 
    

กศ.ม. ภาษาไทย 
 
 
กศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
สงขลา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
สงขลา 

2539 
 
 

2534 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

2. นายโสภณ                 ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยั 2539      
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   พฤกษวานิช 
   อาจารย 
 

 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

สงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 

 
2520 

15 15 15 15 15 

 

 4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม   
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทย มีการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ประกอบดวย การ
สังเกตการณสอน  การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การออกแบบการสอน
และการทดลองใชในชั้นเรียน ฝกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  จัดทํา
โครงงานทางวิชาการรวมกับสถานศึกษา  และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย 
ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการ
จัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชา
ภาษาไทยไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและ
ผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยใน  ชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
              4.1.1 มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  มีประสบการณตรงในเรื่องการประกอบ
วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 4.1.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการสอนในสถานศึกษา 
เต็มเวลาเพื่อเรียนรู  มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
 
 
 
       4.2  ชวงเวลา  
              4.2.1  การฝกปฏบิัติวิชาชีพระหวางเรียนชั้นปที่ 4  
    4.2.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปที่ 5 
        4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
              4.3.1  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน แบงเปน 2  รายวิชา  จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษา  
ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4  
  4.3.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย แบงเปน 2 รายวิชาโดย
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้นปที่ 5  
 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย  
      5.1  คําอธิบายโดยยอ 

นักศึกษาชั้นปที่  5 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2559  จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย โดยมุงเนนการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนและผูสอน สําหรับนําไปประยุกตในการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอไป โดยนักศึกษาทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
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   5.2.1  มคีวามสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน และเปนพ้ืนฐานในการวิจัยในขณะปฏิบัติงาน
และเพ่ือการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
 5.2.2  มีทักษะและสมรรถนะในดานการทําวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียน 

 5.3 ชวงเวลา 
   ภาคการศึกษาที่ 1, 2   ของปการศึกษาที่ 5 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 
   12 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
   ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ตลอดระยะเวลาฝกประสบการณ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

   ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร 
 
 
 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 
1. มีทักษะการใชภาษามลายู  
กลาง มีความสามารถในการ
สอนภาษาไทยเปนภาษาที่
สอง 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ 
อบรมเพิ่มเติม  

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม  
กิจกรรม 

2. มีทักษะการใชเทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ 
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเขารวม 
กิจกรรม 

3. มีจิตอาสาและมีจิตสํานึก 
สาธารณะ 

1. มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํา 
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
ตั้งแตป 1 ถึง ป 3 อยางนอย 
ปละ 1 กิจกรรม 

1. นําเสนอกิจกรรมที่ได  
ดําเนินการมาในรูป 
นิทรรศการโดยให   
คณะกรรมการประจํา     
หลักสูตรเปนผูประเมิน 

4. มีความเปนผูนําทางวิชาชีพ
คร ู

1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
และจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
ตลอดหลักสูตร  

1. การประเมินผลการเขารวม  
กิจกรรม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

     2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
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 2.1.2  ดานความรู 
    

1 )  การปฏิบั ติ ตนตามกรอบระเบี ยบ 
ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน 
ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนและ
สูงาน 
3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาและมี
จิตสํานึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในทองถิ่น  สถาบัน  มี
จิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม    
สิ่งแวดลอม และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

1) กําหนดใหวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  
โดยเนนการ เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา
ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง  
สถาบัน  และสังคม  เคารพสิทธิและ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความ
ซื่อสัตยสุจริต 
2 )  การวิ เคราะหแบบวิภาษวิ ธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดาน
คุณธรรมจริยธรรม ของสังคมและ
วิชาการ   
3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิง
ปฏิบัติการ  (Interactive action 
learning) 
4)  การใชกรณีศึกษา (Case study) 
5 )  มี การจั ดกิ จกรรมสํ าหรั บ
พัฒนาการเรียนรู ด านคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา  และมี
จิตสํานึกสาธารณะ 

1) วัดและประเมินผลการวิเคราะห
วิภาษวิธี  
2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน 
3 )  วั ดและประ เมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเขา
ร ว ม กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม   และการมีจิตอาสา 
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 2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 

 

 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) สามารถใช ทั กษะการคิ ดอย างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล 
และคิดเชิง บูรณาการ ในชีวิต ประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสราง
ประโยชนตอตนเองและสังคมได 

การสอนที่ เ น น ให ผู เ รี ยน ได      
ฝกทักษะการคิดและการแกไข
ปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม 
ในสถานการณทั่วไป โดยใชวิธี 
การสอนที่หลากหลาย เชน การ
อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา 
การโตวาที การจัดทําโครงการ 
และการใชเกมส เปนตน  

การประเมิน เปนการวัดและการประเมิน
ทักษะการคิด และการแกไขปญหา เชน 
1) การสอบวดัความสามารถในการคิดและ
แกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 
2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการ
ใชกระบวนการแกไขปญหา  การศึกษา
คนควาอยางเปนระบบ  การวิเคราะห
วิจารณ  เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณ 
กรณีศึกษา การศึกษา อิสระ  รายงานผล
การอภิปรายกลุม  การประชุมปรึกษา
ปญหาและการสัมมนา   

  
 
 
 
2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  การแสดงออกถึงความสามารถ     ในการ
เขาถึงแหลงการเรียนรู 
2)  การแสดงออกถึงความ สามารถในการ 
บูรณาการความรู และการประยุกตความรู    
3)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ 
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวน
รวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู  
บูรณาการความรู และประยุกตใช
ความรูตามหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดย
ใชกลวิธีการสอนที่หลากหลาย
ทั้ งการบรรยายร วมกับการ
อภิปราย การคนควา กรณีศึกษา 
ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่
ผู เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู
รวมกันของกลุม 

ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย 
เพื่อใหครอบคลุมการประเมินดาน
ความรู ดังนี้ 
1) การทดสอบยอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย
ภาคเรียน 
3)ประเมินจากรายงานการศึกษา
คนควา  
4) ประเมินจากการนําเสนอ 
รายงานในชั้นเรียน  
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  ทั้งใน
ฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของ
ตนเองทั้งตอตนเอง        ตอผูอื่น และตอ
สังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

นักศึกษาตองมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม 
ดังนั้นอาจารยผูสอนจึงตองจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
1)  กลยุทธ การสอนที่ เน นการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
ผูเรียนกับผูสอนและ ผูเรียนกับสังคม  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
การทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริมการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนําและ    
ผูตาม 
3)  จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาได
มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธที่ดใีน
สังคม พหุวัฒนธรรม  

1)  การประเมินความสามารถในการทํางาน
รวมกับกลุมเพื่อน และทีมงานอยางมี
ประสิทธภิาพและสรางสรรค 
2)  การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณ
การเรียนรูตามวัตถุประสงค 
3)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการ
เขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

   

  2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1)  การแสดงออกถึงความ สามารถในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
2)  การแสดงออกถึงความ สามารถในการ
ติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม  
3)  การแสดงออกถึงความ  สามารถในการ
วิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล
ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานการ
แ ก ป ญ ห า แ ล ะ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ชีวิตประจําวัน 
4) แสดงออกถึงการมีทักษะ  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน  

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร
ระหวางบุคคล  ทั้งการพูด การฟง 
และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวาง
ผู เรี ยนและผู สอน และบุคคลที่
เกี่ยวของ 
2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผู เรียนได เลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมิน ทักษะการพูด การเขียนการ
ทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
2)  การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใช
ขอสอบ  การทํารายงาน   และการ
วิ เคราะห  ขอมูลผลการศึกษาวิจั ย 
การศึกษาอิสระ 

  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

ขอมูลเพื่อการแสวงหา  ความรู 3)  การจัดประสบการณการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช
ความสามารถในการเลือก 
สารสนเทศและฝกทักษะการ
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นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม  กับผูฟง 
และเนื้อหาที่นําเสนอ 

 

2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาชีพคร ูและกลุมวิชาเอก 
 2.2.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่
กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ   คุรุสภา 
และการปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 
ขอบังคับของสถาบันและสังคม และมี
วินัยในการเรียนตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต 
ขยัน อดทน  และสูงาน 
2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
รวมสรางสังคมปรองดองเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติสุข 
4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรั บฟ งความคิ ด เห็ นของผู อื่ น  
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 
5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

1) กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมี
วัฒนธรรมองคกรตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  เพื่อเปนการปลูกฝงให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 
2) ผู ส อนทุ กคนต อ งสอดแทรก
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ต า ม
จรรยาบรรณ วิชาชีพครู  การอยู
รวมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม  โดย
ใชกรณีตัวอยาง (Case study) ใน
การสอนทุกรายวิชา 
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีใน
ประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ  
ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ  
วิชาชีพคร ู
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายป ตลอดหลักสูตร 

1)  มีการประเมินระหวางเรียน
ควบคูไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผู เรียนประเมิน
ตนเอง  กลุ ม เพื่ อน  อาจารย  
และใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย  
ไดแก การสังเกต  การสัมภาษณ  
การสนทนากลุม  แบบประเมิน
ตนเอง   
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
3) ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม      
ในชั้นเรียน   การรวมกิจกรรม  
การแตงกาย   และการสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 
4) ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูของ
นักศึกษา 
 

 
2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู  

 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 



63 
 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ รายวิชาในหลักสูตร 
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
ที่คุรุสภากําหนดกับศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ 
3)  ใชความรูและทักษะในศาสตรของ
วิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู และ
กลุมวิชาเอกไปใชประยุกตแกปญหาใน
การปฏิบัติงาน 

1)  การวิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ 
(Inquiry method) 
2) การทบทวนวรรณกรรมทาง
วิชาชีพครูและสรุปสถานะขององค
ความรูทางวิชาชีพครูรวมกันระหวาง
ผูสอนและผูเรียน 
3) ก า ร วิ เ ค ร า ะห แบบวิ ภ าษวิ ธี
เกี่ยวกับความถูกตอง  คุณคา  การตอยอด      
องค ความรู และทฤษฎี เกี่ ย วกับ
วิชาชีพคร ู
4)  ใชการเรียนรุแบบรวมมือเพื่อ 
ประยุกต ใชองคความรู เ กี่ ยวกับ
วิ ช า ชี พ ค รู แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก
ทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบททาง
สังคมของพื้นที่ได 
5)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 
เปนรายปตลอดหลักสูตร   
 

     ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย  เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรู  ดังนี้ 
1)  การทดสอบยอย 
2)  การสอบกลางภาค
การศึกษา  ปลายภาคศึกษา 
3)  ประเมินจากรายงานการ 
ศึกษาคนควา 
4)  ประเมินจากรายงาน ชิ้น 
งาน และ/หรือ การนําเสนอใน
ชั้นเรียน 
5)  ประเมินจากรายวิชาฝก
ปฏิบัติการ และ/หรือ การทํา
วิจัยในชั้นเรียน 
6)  ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร 
 

 
2.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 
ในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหา
แ ล ะ พั ฒ น า ผู เ รี ย น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร า ง ส ร ร ค แ ล ะ พั ฒ น า
นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผูเรียน  
3) นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี

1) การเรียนรูผานกระบวนการคิด
เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห คิดประเมินคา และคิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมี
กิจกรรมในลักษณะตาง ๆ เชน  การ
อภิปรายกลุม  การคิด  วิเคราะห  
หรือแกปญหาจากประเด็นวิกฤต
ทางวิชาชีพคร ู
2) การเรียนรูผานกระบวนการ 
วิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ  การใชสื่อ

1) นักศึกษาประเมินกระบวนการ 
พัฒนาความสามารถทางปญญา
ของตนเองในแตละขั้นตอน เชน  
การสังเกต การตั้งคําถาม  การสืบคน  
การคิดวิเคราะห การสังเคราะห  
การสะทอน และสื่อความคิด 
2) ประเมินความสามารถทาง
ปญญาทั้งการคิดที่เปนนามธรรม
และการแสดงออกที่ เปนรูปธรรม 
เชน  จากกระบวนการทํางาน
ของนักศึกษา  กระบวนการคิด  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
และหลักการที่เก่ียวของในศาสตรไปใช
ในการจัดการเรียนรู  แกปญหา การ
พัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองค
ความรู 
4) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงาน
อยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอน 
5) ความสามารถในการวิจัยตอยอด
องค ค ว ามรู เ พื่ อตอบสนองคว าม
ตองการของทองถิ่นและสังคม 

เทคโนโลยี  การทําโครงงาน  และ
การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนในหลักสูตร 
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ู
เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

การสื่อความคิด  ความเขาใจ  
ความคิดสรางสรรคของผลงาน 
3) ประเมินจากผลการวิเคราะห
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤตทางวิชาการ  วิชาชีพ และ
ทางสังคม 
4) ประเมินจากผลการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน  การเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร 
 

 

2.2.4 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธที่ดี  
และมี ความรั บผิ ดชอบต อผู เ รี ยน 
ผูรวมงาน และชุมชน 
2)  เปดโอกาสใหผูเรียน  ผูรวมงาน 
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู 
3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวใน
การรับรูความรูสึกของผูอื่น 
4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล 
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที ่

1)  กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช
กระบวนการกลุม เพื่อการเรียนรู
ทักษะ ความสัมพันธ และความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที ่เพื่อ
สงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม 
 

1) ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม
ความสามารถในการทํางานรวมกับ
กลุมเพื่อน  และการแสดงออก
ของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุมในชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค   
2) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในสถานการณตาง ๆ  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง 

 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เ น นการลงปฏิบั ติ ในพื้ นที่   ใ น
สถานศึกษา  เพื่อการเรียนรูและฝก
ปฏิบัติจริง 
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ู
เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

3) ประเมินจากผู เ รี ยนในการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตามในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค 
4) ประเมินผลจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร 
 

 

2.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการ
วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบยอด 
เกี่ยวกับศาสตรกลุมวิชาชีพครู และกลุม
วิชาเอก ขาวสารที่เปนตัวเลข ภาษาพูด 
ภาษาเขียน เพื่อ เข าใจปญหา และ
พัฒนาผูเรียน 
2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู และงานที่รับผิดชอบ 
3) แสดงออกซึ่งความสามารถในการ
สื่อสาร  และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู และสามารถนําเสนอได
อยางเหมาะสม 
4) สามารถ อาน เขียน และเข าใจ 
ขอความ บทความ และขอมูลขาวสาร
ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนมี
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการ
ติดตอสื่อสารระดับบุคคล  กลุมคน  
การฟง   และการเขียนในกลุม
ผูเรียน   ระหวางผูเรียนและผูสอน
และบุคคลที่เกี่ยวของ 
2) จัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ  วิเคราะหสถานการณทั้ง
สถานการณจริงและสถานการณ
จําลอง  และนําเสนอการแกปญหา
ที่เหมาะสม   
3)  จัดประสบการณการเรียนรู
สงเสริมใหผู เรียนไดใช   ความรู
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื บ ค น
บทความทางภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจ 
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ู
เปนรายปตลอดหลักสูตร 

1) ประเมินผลจากการนําเสนอ
รายงานของนักศึกษาในประเด็น
ที่ เกี่ยวของกับการวิ เคราะห
หัวขอสภาพปญหาทางวิชาชีพ
คร ู
2) ประ เมิ นผลการ ใช ภ าษา
สื่ อสารและการประยุกต ใ ช
เทคโนโลยีจากการนํ า เสนอ
รายงานของนักศึกษา 
3) ประเมินจากการ เข าร วม
กิจกรรมเสริมความเปนครู   เปน
รายปตลอดหลักสูตร 
 

 

2.2.6 ผลการเรียนรูดานทักษะดานการจัดการเรียนรู  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูร
ณาการความรูดานวิชาชีพไปใชในการ
จัดการเรียนรู  เพื่อพัฒนาผู เรียนให
สามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
 2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู การใชแหลง
เ รี ย น รู ที่ ห ล า ก ห ล า ย  ก า ร วั ด ผ ล 
ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
 3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบไมเปน
ทางการ (Informal)  อยางสรางสรรค 
 4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 
โดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน   
5) สามารถบูรณาการความรูศาสตรของ
กลุมวิชาชีพครูรวมกับศาสตรของกลุม
วิชาเอกเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1)  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เชน 
การศึกษากรณีตัวอยางจาก
หองเรียน การสังเกตการณสอน
แบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรม 
ของผูเรียน การสัมภาษณหรือ
พูดคุยกับผูมีประสบการณสอน 
การทําแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การทดลองสอน 
การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผูเรียน 
2)  ฝกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบ
และเต็มเวลาในสถานศึกษา 
3)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

1)  วัดและประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูกอน
ปฏิบัติการสอน 
2)  วัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3)  วัดและประเมินผลจากการ
เขารวมกิจกรรมเสริมความเปน
คร ู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

   
 
 
 
 
  3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป      
  

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

  3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
    1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 

   2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทนและ
สูงาน 
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 3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

  4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
   5) รักและภูมิใจในทองถิ่น  สถาบัน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

3.1.2 ดานความรู  
  1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 

  2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู    
      3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป  
 

3.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
          1)  สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
       

  3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
    2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม 
   3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม   

  3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

 2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม   

      3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล
ไดอยางเหมาะสม  และใชเปนพืน้ฐานการแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

 4) แสดงออกถึงการมีทักษะ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู 


