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คํานํา 

 การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจะพัฒนาคุณภาพความรู         

และการศึกษาของคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตจึงเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญเปนอยางมาก 

อีกท้ังยังตองอาศัยปจจัยหลักในการทําใหคนในพ้ืนท่ีมีความรูความสามารถเทาเทียมในระดับชาติและ

นานาชาติ คือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสมกับสมรรถภาพของคนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต รวมท้ังใหเขากับสภาพแวดลอมและสถานศึกษาท่ีต้ังอยูดวย เดิมทีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษามลายูในป

การศึกษา 2551 โดยโครงสรางของรายวิชาจะเนนเนื้อหาทางดานภาษาศาสตรภาษามลายู          

และมีจุดเดนของหลักสูตรคือการสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัย

แหงชาติมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย สาขาวิชาภาษามลายู

เปนสาขาท่ีมีความสําคัญและมีผูสนใจเปนจํานวนมากมีหลักสูตรเปดสอนจํานวนหนึ่งท่ีเก่ียวของกับ

ภาษามลายู คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดสํารวจหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของพบวามีการเปด

หลักสูตร แตมีความแตกตางกันเปนจํานวนหนึ่ง เชน ภาษามลายู มลายูศึกษา อินโดนีเซียศึกษา    

เปนตน แตเม่ือพิจารณาโครงสรางหลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ พบวาการศึกษาท่ีเก่ียวของกับภาษา

มลายูจะเปนหลักสูตรท่ีถูกออกแบบใหศึกษาทางดานภาษา และวัฒนธรรมมลายู 

 จากการเก็บขอมูลและสรุปผลความตองการของผูเรียน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษามลายู และสะทอนใหเห็นวาความตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เพ่ือรองรับการประกอบอาชีพของนักศึกษาทางดานวิชาชีพครู 

และไดวางโครงสรางหลักสูตรท่ีเนนภาษาศาสตรภาษามลายู และการสอนภาษามลายูท่ีสอดคลองกับ 

มคอ. 1 สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) โดยในปจจุบันนี้จากผลการลงพ้ืนท่ี

ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สะทอนใหเห็นวาสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวนมาก     

ท่ีมีการเรียนการสอนภาษามลายู แตขณะเดียวกันครูผูสอนท่ีจบการศึกษาในประเทศไทยไมมีคนท่ีจบ

การสอนภาษามลายูแมแตคนเดียว การเปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู         

จะเปนการชวยใหบัณฑิตมีกําลังใจในการเรียนรู เรียนรูแบบมีเปาหมาย และเปนท่ีตองการของ

สถานศึกษา  

 จุดเดนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คือนักศึกษาไดมีโอกาสนําองค

ความรูทางดานภาษามลายูท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใตไปพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง 

สามารถจัดการเรียนการสอนทางดานภาษามลายูท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในพ้ืนท่ี   

การสอนท่ีมีการผนวกในสวนของภาษาและวัฒนธรรมท่ีถายทอดออกไปโดยครูมลายูท่ีมีใจรักในภาษา 

และอัตลักษณของตนเอง อีกท้ังบัณฑิตสามารถออกแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอน

 

ก 



4 

 

 

ภาษามลายูท่ีมีความสอดคลองกับความเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ี รวมท้ังหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษามลายู เปนหลักสูตรแรกของประเทศไทย ท่ีมีการเปดสอนภาษามลายูทางดานวิชาชีพ

ครู และสามารถสรางเครือขายการเรียนรูภาษามลายูท้ังทางดานการสอน และภาษาศาสตรภาษา

มลายูท้ังในระดับชาติและระดับอาเซียนได  

 รายละเอียดในเลมหลักสูตรนี้ ประกอบดวยขอมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดขอมูลท่ัวไป        

2) หมวดขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสราง

ของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑในการ

ประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาอาจารย 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร            

และ 8) หมวดการประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 ในนามคณะกรรมการผูรับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร และขอเสนอแนะตาง ๆ    

ท่ีสงผลใหการพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 

 

 

                                                                   
(นางสาวไซนีย ตําภู) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มีนาคม 2559 
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สารบัญ 
   หนา 

คํานํา         ก 

สารบัญ         ค 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป         1 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร       7  

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร        9 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล         68 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  91 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย          92 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร            93 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร           100 

ภาคผนวก ก คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 338/2559                        

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษามลายู 

          102 

ภาคผนวก ข คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 08/2559                            

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           

สาขาวิชาภาษามลายู 

          104   

ภาคผนวก ค หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตร           106 

ภาคผนวก ง คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 25/2556                      

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา 

          110 

ข 
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   หนา 

ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน 

การสอนรายวิชา   

          112 

ภาคผนวก ฉ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัส

วิชา 

115 

ภาคผนวก ช ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 

121 

ภาคผนวก ซ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 140 

ภาคผนวก ฌ 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

 

ภาคผนวก ฎ 
 

 

ภาคผนวก ฏ 

 

 

ภาคผนวก ฐ 

 

มติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  

และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป)  

คณะท่ี 1 

 

  
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 8 เดือน เมษายน   
พ.ศ. 2559 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 29 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

  

145 

 

 

 

 

147 

 

162 

 

 

165 

 

167 

 

 

สารบัญ (ตอ) 

ค 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 5 ป) 

สาขาวิชาภาษามลายู 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร   

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Melayu Language 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)       

   ชื่อยอ :  ค.บ. (ภาษามลายู)       

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Melayu Language) 

   ชื่อยอ :  B.Ed. (Melayu Language)  

3.  วิชาเอก 

 ไมมี   

4.  จํานวนหนวยกิต 

ไมนอยกวา 169 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5  ป   

5.2 ภาษาท่ีใช 

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษามลายู  

 5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ  
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 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และเปนหลักสูตรความ

รวมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เชน มหาวิทยาลัยแหงชาติมาเลเซีย 

(National University of Malaysia) และมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย 

(State University of Malang, Indonesia) โดยมีการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน

นักศึกษาทางดานครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

6.1 เปนหลักสูตรใหม พุทธศักราช 2559 

6.2 เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรเห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

          ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2259 เม่ือวันท่ี  4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  

      ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

     ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 

  ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

    หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ในปการศึกษา 2561 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา :  

8.1 ครูผูสอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษา    

    8.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษา 

    8.3 ประกอบอาชีพอิสระเชน ครูสอนท่ัวไป นักวิจัย ลาม มัคคุเทศก นักแปล นักจัดรายการ 

  วิทยุ เปนตน 
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9. ช่ือนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ

 หลักสูตร 

 

ช่ือ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

เอก/โท/ตรี 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

1.  นางสาวซามียะห บาเละ* 

 อาจารย 

 1-9401-00015-35-2 

M.E (Malay Language 

Education) 

ศศ.บ. (ภาษามลายู)                                                                                                           

University of Malaya,      

ประเทศมาเลเซีย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 

 

2550 

2. นายอาลียะห มะแซ* 

 อาจารย 

 1-9607-00007-98-9 

M.E (Applied 

Linguistic) 

ศศ.บ. (ภาษามลายู)                                                                 

Yogyakarta State University,   

ประเทศอินโดนีเซีย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 

 

2552 

3. นางสาวไซนีย ตําภู* 

  อาจารย 

 1-9499-00087-17-8 

M.A  (Indonesia 

Language Education 

ศศ.บ. (เอเชียตะวันออก

เฉียงใตศึกษา) 

State University of Malang, 

ประเทศอินโดนีเซีย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2555 

 

2553 

4. นายฮัสบุลลอฮ นะดารานิง 

 อาจารย 

 3-9506-00131-67-6 

M.A (Linguistics) 

 

B.S (Comparative 

Culture) 

Gadjah Mada University,      

ประเทศอินโดนีเซีย 

As-Syafiiyah University, 

ประเทศอินโดนีเซีย 

2555 

 

2551 

5.  นางสาวซารียะห สตาร 

 อาจารย 

 3-9501-00018-72-4 

M.A (Malay 

Language) 

ศศ.บ. (ภาษามลายู) 

The National University of 

Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2559 

 

2556 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  จากนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2558

เก่ียวกับ 5 นโยบายท่ัวไป ขอท่ี 4 ไดกลาวถึงการสงเสริมและยกสถานะของครูซ่ึงเปน

บุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปน

วิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรท่ีไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องคุณธรรม

และจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูท่ีเหมาะสม มีทัศนคติท่ีดี

ตอวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ       

และสังคมไทยในปจจุบัน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี12       

(2560-2564) มีการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู ใหคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง      

โดยเนน (1) การปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ

การศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู        

ผูเรียนรู สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครู   

ท้ังระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการ

ประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียนและ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู    

โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา ต้ังแตระดับปฐมศึกษา

จนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตร และผลิตกําลังคนให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัย การใชเทคโนโลยี     

และสื่อเพ่ือการเรียนรู  ใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน และสงเสริม

ความสามารถทางดานภาษาตางประเทศหรือท่ีสอง เพ่ือใหโอกาสในการทํางานท้ังใน     

และตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

 การเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูจะชวยใหการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตดานการสอนภาษามลายู  พัฒนาไปสูการเปนครู มืออาชีพสามารถ          

เปนศูนยกลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีสรางเปนความเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม 

จริยธรรม สรางองคความรูบูรณาการ สรางสันติสุข และเสริมสรางความรวมมือกับประเทศ

สมาชิกในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร 

เนื่องจากประชาชนสวนใหญของประเทศดังกลาวใชภาษามลายูมาตรฐานในการสื่อสาร    

ทําใหหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีความสอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป 
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    11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมีแนวโนมท่ีมุงเนนให
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตท้ังในองคกรการศึกษาและองคกรวิชาชีพ    
ดังนั้นการผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานนั้น นอกจากจะมีความรูทางดานวิชาการแลว     
การปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถชวยชี้นําสังคมใหจรรโลง รักษา
คานิยม และวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย เผยแพรสูสากลได การคัดกรองบัณฑิตใหมีคุณธรรม
นั้น ชวยเพ่ิมแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพมากข้ึน 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองให

ความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการ

สงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณ 

ความยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนัก

ถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใน

หลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายทาง

ความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรูคุณคา สืบสานวัฒนธรรม และขนบประเพณี   

อันดีงามของไทย ซ่ึงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการศึกษามีความเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ี 

การผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครูเปนสิ่งท่ีมีความ

จําเปน ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ    

และตรงตอความตองการของพ้ืนท่ี ภาษามลายูเปนภาษาท่ีมีความสําคัญตอพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต เพ่ือเปนการอนุรักษภาษาใหคงอยูกับคนรุนหลัง ดังนั้นการเปดหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จึงเปนหลักสูตรรองรับความตองการของโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนรัฐบาล 

     12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมุงเนนผลิต

บัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหดํารงตนอยาง

มีความสุขในสังคม รวมท้ังอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไดกําหนดไวอยางชัดเจน

วาบัณฑิตทุกคนตอง “เกงไอที มีจิตอาสา สูงาน สื่อสารภาษามลายูกลางได” ดังนั้น หลักสูตร
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จึงเล็งเห็นความสําคัญในการผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี ใหเปนผูท่ีมีความรู

และทักษะในสาขาท่ีศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง 

 

 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

     13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหลักสูตรท่ีบริหาร

โดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน จัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางคณะครุศาสตร             

  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซ่ึงจัดการเรียนการสอน

โดยสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

     13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

   ไมมี 

     13.3 การบริหารจัดการ 

         อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบหมวดวิชาท่ีเก่ียวของ

กับเนื้อหา สาระ การจัดตารางเรียน การสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

มลายู 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  มุงผลิตบัณฑิตใหมีทักษะดานภาษามลายู เนนความเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ี      

และเปนครูมืออาชีพในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

  จากการท่ีประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกในประชาคมอาเซียน จึงสงผลใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเปนอยางมาก ดังนั้น

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือตอบรับ

การแขงขันท่ีสูงข้ึนทางดานเศรษฐกิจ การเคลื่อนยายแรงงานเสรี และการหลั่งไหลของ

วัฒนธรรม บุคลากรภายในประเทศตองเปนผูมีความรูกวางไกล คือ ตองรูท้ังสถานการณ

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพ่ือจะไดนําไปเผยแพรแกคนภายนอกไดอยางถูกตอง 

ดังนั้น ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสืบหาขอมูล รับรูขาวสาร โดยเฉพาะภาษามลายูซ่ึง

เปนภาษาท่ีมีผูใชมากท่ีสุดในกลุมประชาคมอาเซียน ความรูและทักษะดานภาษามลายูจะ

ชวยใหการติดตอสื่อสาร เผยแพรขอมูล สืบคนขอมูลขาวสาร เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตครูภาษามลายูใหมีคุณสมบัติพรอมท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

1) มีความรูความสามารถและทักษะในการสอนวิชาภาษามลายูภายใตสังคมพหุ

วัฒนธรรม และสามารถประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการใชทักษะภาษา

มลายูได 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม และมี

มนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

3) มีความภูมิใจในตนเอง และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการแสวงหาความรูในสังคมแหงการเรียนรู

ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมได 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ตาม เกณฑม าตรฐ านของ

สํ านั ก งานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

- ติดตามการดําเนินการ และ

การปรับปรุงหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

- ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบ

 หลั กสู ต ร  และอาจาร ย

 ประจําหลักสูตร 

- ติดตามความกาวหนาของ  

องคความรูในวิชาชีพ 

- รายงานการประเมินหลักสูตร 

- ผลสรุปและการประเมินการ

ประชุม/สัมมนา 

- พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู  

- เพ่ิมพูนทักษะการจัดการ     

เรียนการสอนใหแกอาจารย 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูอาจารย   

ผูสอนในรายวิชาตางๆ 

- ประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

- จํ านวนโครงการส ง เสริ ม 

 ทักษะใหแกอาจารย 

- จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรร

 การพัฒนาทักษะการจัดการ

 เรียนการสอน 

-  ผลการประเมินประสิทธิภาพ

 การเรียนการสอน 

- ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

 การจัดการเรียนการสอนของ

 อาจารย 

- ปรับปรุงวิธีการวัดและการ

ประเมินผล 

- พัฒ นา ทั ก ษะ เ ก่ี ย ว กั บ

วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร

ประเมินผลใหแกอาจารย 

- กําหนดเกณฑในการวัด  

และการประเมินผลแตละ

รายวิชา 

-  เกณฑการวัดและประเมินผล 

   จํานวนรายวิชาท่ีใชวิธีการวัด

 และการประ เ มินผลตาม

 เกณฑท่ีกําหนด 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

    2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

          ภาคเรียนท่ี 1  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
          ภาคเรียนท่ี 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
    2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือทําการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตร      

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   

หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ อ่ืนครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด        

ท้ังนี้นักศึกษาตางประเทศตองจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 หรือเทียบเทา และเปนไปตาม

เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัย และหลักสูตรกําหนด 

     2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

          2.3.1 นักศึกษามีปญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเปนระบบเนนการ

เรียนรู และควบคุมตนเอง          

      2.3.2 นักศึกษามีปญหาทักษะพ้ืนฐานทางดานการเรียนรู ท่ีจําเปน เชน ภาษาไทย     

ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ 

  2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

    2.4.1 จัดประชุมผูปกครองนักศึกษาแรกเขา 

    2.4.2 จัดอบรมเตรียมความพรอมในระดับหลักสูตร เชน อบรมทางดานภาษามลายู 

 2.4.3 จัดระบบใหคําปรึกษา แนะแนวทางดานวิชาชีพครูโดยอาจารยท่ีปรึกษาของ         

  หลักสูตร 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับช้ันป 

 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

             ชั้นปท่ี 1 36* 36 36 36 36 

             ชั้นปท่ี 2 - 36 36 36 36 

             ชั้นปท่ี 3 - - 36 36 36 

             ชั้นปท่ี 4 - - - 36 36 

             ชั้นปท่ี 5 - - - - 36 

รวมจํานวนนักศึกษา           36 72 108 144 180 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 36 

หมายเหตุ * หมายถึง จํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษา โดยไดรับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร 

 คร้ังท่ี 2/2557 วันท่ี 7 ก.ค 58  

         2.6 งบประมาณตามแผน 

              2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณท่ีตองการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

คาธรรมเนียมการศึกษา  

คนละ  9,000 บาทตอภาค

การศึกษา 

648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 3,240,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

คนละ 700 บาท 

ตอป 

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

รวมรายรับ 673,200 1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000 
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   2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท) 

รายละเอียด

รายจาย 

งบประมาณท่ีตองการ 
หมายเหตุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

เงินคงคลัง รอย

ละ 20 

134,640 269,280 403,920 4538,400 673,200  

รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย  

รอยละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,076,800 1,346,400  

คาใชจายในการ

ดําเนินงาน รอย

ละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,076,800 1,346,400  

รวม 673,200 1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000  

จํานวน

นักศึกษา 

36 72 108 144 180  

คาใชจายตอหัว

นักศึกษา 

14,960 14,960 14,960 14,960 14,960  

2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย  

ระบบการเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

       3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 169  หนวยกิต 

       3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสราง

หลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

   1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

  และเทคโนโลยี  

ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

   2.1 กลุมวิชาชีพครู ไมนอยกวา  50 หนวยกิต 

      2.1.1 วิชาการศึกษา ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

                 1) บังคับ   34 หนวยกิต 

                 2) เลือก    2 หนวยกิต 

      2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู   14 หนวยกิต 

   2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา  83 หนวยกิต 

      2.2.1 วิชาเอก ไมนอยกวา  71 หนวยกิต 

                 1) บังคับ   54 หนวยกิต 

                 2) เลือก ไมนอยกวา  17 หนวยกิต 

      2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

      2.2.3 เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

12 



19 

 

 

3.1.3 รายวิชา   

รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ดังนี้   

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               ไมนอยกวา   30  หนวยกิต 

                 1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร    ไมนอยกวา      12  หนวยกิต 

                                1) บังคับเรียน             ไมนอยกวา 10  หนวยกิต 

 2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   2(1-2-3) 

 Thai for Communication 

 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน           2(1-2-3) 

 Speaking and Writing Skills Development  

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3) 

 English for Communication and Learning Development 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร      2(1-2-3) 

 Melayu for Communication 

 2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3)  

 Melayu for Communication and Learning Development 

 *2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    2(1-2-3) 

  English for Communication 1 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ    2(1-2-3) 

Thai for Careers 

  

 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)  
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 2) เลือกเรียน ไมนอยกวา           2          หนวยกิต 

 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน  2(1-2-3) 

   English for Reading and Writing Development 

 2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน     2(1-2-3) 

   Basic Melayu 

 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 

Chinese for Communication  

 2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน      2(1-2-3) 

Basic Arabic 

 2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 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     2(2-0-4) 

   Truth of Life 

 2100119 การพัฒนาตน      2(2-0-4) 

   Self Development 

 2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต     2(1-2-3) 

   Aesthetics for Life 
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 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร      ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

 2150101 สังคมภิวัตน       2(2-0-4) 

Socialization  

 2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 

   Social Management  

 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 

   Life Skills and Public Conscious Mind 

 2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต      2(1-2-3) 

   Skills for Life 

 2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3) 

   Life and Thai Culture 

 1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 

   Mathematics in Daily Life 

 4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   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 

 4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 

   Sports for the Quality of Life Development 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน        ไมนอยกวา      133   หนวยกิต 

         2.1 กลุมวิชาชีพครู         ไมนอยกวา                     50            หนวยกิต 

           2.1.1 วิชาการศึกษา          ไมนอยกวา             36             หนวยกิต 

                1) บังคับ  ไมนอยกวา       34        หนวยกิต 

 1100201 

 

ภาษาและวัฒนธรรม     

Languages and cultures 

3(2-2-5) 

 1101101 ความเปนครู  

Professional Teachers 

3(2-2-5) 

 1101202 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy  of  Education 

3(2-2-5) 

 1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

Moral and Ethics 

2(1-2-3) 

 1101302 

 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

Education for Sustainable Development 

3(3-0-6) 

 1102202 การพัฒนาหลักสูตร  

Curriculum Development 

3(2-2-5) 

 1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 

Learning and Classroom Management 

3(2-2-5) 

 1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Innovation and Information Technology for 
Education   

 3(2-2-5) 

 1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

Educational Measurement and Evaluation 

 3(2-2-5) 

 1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

Research for Learning Improvement  

 3(2-2-5) 

 1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 

Psychology for Teachers 

 3(2-2-5) 

 1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   

Educational Quality Assurance 

 

 

 2(1-2-3) 
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                       2) เลือก ไมนอยกวา            2   หนวยกิต 

 1100102  การพัฒนาทักษะการคิด 

 Thinking Skill Development 

2(1-2-3) 

 1100103  มนุษยสัมพันธสําหรับครู 

 Human Relationship for Teachers 

 2(1-2-3) 

 1100104  การสอนเพศศึกษา 

 Sexuality Education 

 2(1-2-3) 

 1102101  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

 Local Curriculum Development 

 2(1-2-3) 

 1102203     การนิเทศการสอน 

 Instructional Supervision 

 2(1-2-3) 

 1103101  การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 

 Utilization of Mass Media in Education 

 2(1-2-3) 

 1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 

 Adolescent Guidance Psychology 

 2(1-2-3) 

 

 1108201     จิตวิทยาเด็กพิเศษ 

 Exceptional Child Psychology 

 2(1-2-3) 

 1109101  นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู 

 Introduction to Recreation for Teachers 

 2(1-2-3) 

 1109202  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ันความรูเบื้องตน 

 Club Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit 

 Leader Traning Course 

 2(1-2-3) 

 1109303  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรูเบื้องตน 

 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

 Training Course 

 2(1-2-3) 

 1109404  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

 ข้ันความรูเบื้องตน  

 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic  

 Unit Leader Training Course 

 2(1-2-3) 
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            2.1.2  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู   14             หนวยกิต 

 1100403  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1   1(90) 

  Teaching Practice 1  

 1100404  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90) 

  Teaching Practice 2  

 1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 

  Practicum 1  

 1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(540) 

  Practicum 2  

     2.2 กลุมวิชาเอก           ไมนอยกวา  83              หนวยกิต 

     2.2.1 วิชาเอก         ไมนอยกวา  71               หนวยกิต 

                          1) บังคับ     54                  หนวยกิต 

     1.1 กลุมทักษะการใชภาษา    

  2111101  การฟงและพูดภาษามลายูระดับตน 2(1-2-3) 

  Basic Melayu Listening and Speaking       

 2111202  การฟงและพูดภาษามลายูระดับกลาง 2(1-2-3) 

  Intermediate Melayu Listening and Speaking   

 2111303  การฟงและพูดภาษามลายูระดับสูง 2(1-2-3) 

  Advanced Melayu Listening and Speaking      

 2111104  การอานและการตีความภาษามลายู 2(1-2-3) 

  Melayu Reading and Interpretation  

 2111205  การอานแบบบูรณาการ 

 Integrated Reading 

 การอานเพ่ือการสอนภาษามลายู 

 Reading for Melayu Teaching 

 กลวิธีการเขียนภาษามลายู 

 Melayu Writing Strategies 

2(1-2-3) 

   

 2111306 2(1-2-3) 

  

 2111107 3(2-2-5) 

  

 2111208  การเขียนเชิงวิชาการภาษามลายู 3(2-2-5) 

  Academic Melayu Writing 
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 1.2 กลุมหลักภาษา  

 2111109  ไวยากรณภาษามลายูระดับตน 3(3-0-6) 

  Basic Melayu Grammar  

 2111210  ไวยากรณภาษามลายูระดับกลาง 3(2-2-5) 

  Melayu Intermediate Grammar  

 2111311  ไวยากรณภาษามลายูระดับสูง 3(2-2-5) 

  Melayu Advanced Grammar  

 2111112  ภาษาศาสตรภาษามลายูเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction of Melayu Linguistics  

 2111213  ภาษาศาสตรสังคม 3(2-2-5) 

  Sociolinguistics  

 2111114  กลวิธีการแปลภาษามลายู 3(3-0-6) 

  Melayu Translation Strategies  

 2111215  การแปลภาษามลายู-ไทย 3(2-2-5) 

  Melayu -Thai Translation  

 2111316  การแปลภาษาไทย-มลายู 3(2-2-5) 

  Thai- Melayu Translation  

 2111417  อักษรยาวีสําหรับการสอนภาษามลายู 3(2-2-5) 

  Jawi Script for Melayu Teaching      

 2111318  วรรณคดีมลายูเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction to Melayu Literature  

 2111419  วรรณกรรมมลายูสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 

  Melayu Literature for Children  

 2111420  การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู 

 Research in Melayu Language Classroom 

3(2-2-5) 
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 2) เลือก      ไมนอยกวา  17      หนวยกิต   

  2111121  ความสัมพันธทางดานภาษาในกลุมประเทศท่ีใชภาษามลายู 2(1-2-3) 

  Language Relation in Melayu Spoken Country    

 2111222  ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษามลายู 3(2-2-5) 

   Linguistics for Melayu Teachers  

 2111323  การเรียนรูภาษามลายูโดยใชคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  Computer Assisted Melayu Language Learning  

 2111324  การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาไทย-ภาษามลายู 2(2-0-4) 

  Analysis Comparison Between Thai and Melayu 

 Language 

 

 2111325  ภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 

  Applied Linguistics  

 2111326  จิตภาษาศาสตร 3(3-0-6) 

  Psycholinguistics  

 2111327  การวิจัยทางภาษามลายู 3(2-2-5) 

  Research in Melayu Language  

 2111428  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 3(2-2-5) 

  Melayu for Academic Communication   

 2111429  พฤติกรรมการสอนภาษามลายู 3(2-2-5) 

  Melayu Teaching Behavior  

 2111430  การวัดและการประเมินผลทางการสอนภาษามลายู 3(2-2-5) 

  Measurement and Evaluation in Melayu Language 

 Teaching 

 

 2111431  การสัมมนาการสอนภาษามลายู 3(2-2-5) 

  Seminar in Teaching Melayu  
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 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก     ไมนอยกวา                 6          หนวยกิต 

 2111432  วิธีการสอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษา  2(1-2-3) 

  Teaching Methods in Melayu Language in Primary 

 Level 

 

 2111433  วิธีการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา   2(1-2-3) 

  Teaching  Methods in Melayu Language in 

 Secondary Level 

 

  2111434  เทคนิคการสอนภาษามลายูสําหรับครูภาษามลายู  2(1-2-3) 

  Melayu Teaching Techniques for Melayu  

 
2.2.3 เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก     ไมนอยกวา       6       หนวยกิต 

 2111435 

  

 2111336 

 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษามลายู 

 Literature for Melayu Teaching 

 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษามลายู 

2(1-2-3) 

 

2(1-2-3) 

  Instructional Material and Innovation for Melayu  

 2111337  การสอนภาษามลายูเปนภาษาตางประเทศ  2(1-2-3) 

  Teaching Melayu as a Foreign Language  

 2111438  การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนภาษามลายู 2(1-2-3) 

  Curriculum Design and Melayu Teaching  

 2111439  การสอนภาษามลายูในกลุมประเทศอาเซียน 2(2-0-4) 

  Melayu Language Teaching in ASEAN countries  

   

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา          6                         หนวยกิต 

     ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้า

กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวย

กิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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   3.1.4 แผนการศึกษา 

   ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   

วิชาชีพครูบังคับ 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 2111101 การฟงและพูดภาษามลายู 

 ระดับตน 

2(1-2-3) 

2111104 การอานและการตีความภาษา

 มลายู 

2(1-2-3) 

2111109 ไวยากรณภาษามลายูระดับตน 3(3-0-6) 

2111112 ภาษาศาสตรภาษามลายูเบื้องตน 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก   2-3 หนวยกิต 

รวม 21-22 หนวยกิต 

 

 

    ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   

วิชาชีพครูบังคับ 
1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ  2111202 การฟงและพูดภาษามลายู

 ระดับกลาง 

2(1-2-3) 

2111205 การอานแบบบูรณาการ 2(1-2-3) 

2111107 กลวิธีการเขียนภาษามลายู 3(2-2-5) 

2111210 ไวยากรณภาษามลายูระดับกลาง 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก   2-3 หนวยกิต 

รวม  21-22 หนวยกิต 
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  ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   

วิชาชีพครูบังคับ 

1101101 ความเปนครู 3(2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 2111303 การฟงและพูดภาษามลายู

ระดับสูง  

2(1-2-3) 

2111213 ภาษาศาสตรสังคม     3(2-2-5) 

2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู           3(3-0-6) 

รวม 20 หนวยกิต 

 

 

    ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   

วิชาชีพครูบังคับ 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

2(1-2-3) 

 

วิชาเอกบังคับ  

2111306 การอานเพ่ือการสอนภาษามลายู 2(1-2-3) 

2111311 ไวยากรณภาษามลายูระดับสูง              3(2-2-5) 

2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย     3(2-2-5) 

2111318 วรรณคดีมลายูเบื้องตน 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  2 หนวยกิต 

รวม 21 หนวยกิต 
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   ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ   

วิชาชีพครูบังคับ 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 2111208 การเขียนเชิงวิชาการภาษามลายู 3(2-2-5) 

2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู 3(2-2-5) 

2111419 วรรณกรรมมลายูสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 

รวม 21 หนวยกิต 

 

 

    ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ   

วิชาชีพครูบังคับ 

1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการ

หองเรียน 
3(2-2-5) 

1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 2111417 อักษรยาวีสําหรับการสอนภาษา

มลายู 

3(2-2-5) 

2111420 การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก  6 หนวยกิต 

เลือกจากวิชาการสอน

วิชาเอก 

 2 หนวยกิต 

รวม 20 หนวยกิต 
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  ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู

บังคับ 

1104201 การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู 
3(2-2-5) 

1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-1-3) 

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู 1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1    1(90) 

วิชาชีพครูเลือก  2 หนวยกิต 

วิชาเอกเลือก  5-6 หนวยกิต 

วิชาการสอนวิชาเอก 

2111432 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับ

 ประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

2111434 เทคนิคการสอนภาษามลายู

สําหรับครูสอนภาษามลายู 

2(1-2-3) 

เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  2 หนวยกิต 

รวม  19-20 หนวยกิต 

     

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู

บังคับ 
1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู 1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90) 

วิชาเอกเลือก  2-3 หนวยกิต 

วิชาการสอนวิชาเอก 
2111433 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับ

 มัธยมศึกษา 

2(1-2-3) 

 

เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  2 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  4 หนวยกิต 

รวม 14-15 หนวยกิต 
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    ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

วิชาฝกปฏิบัติ

วิชาชีพครู 

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวม 6 หนวยกิต 

 

 

    ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หนวยกิต  

น(ท-ป-อ) 

วิชาฝกปฏิบัติ

วิชาชีพครู 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวม 6 หนวยกิต 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

   1.1 กลุมภาษาและการส่ือสาร         12   หนวยกิต 

 1) บังคับเรียน 10   หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร             2(1-2-3) 

Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  

ฝกทักษะใชภาษาในชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และ

การเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ การ

นําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยาง

มีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาใน

ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใช

ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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 
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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 เพ่ือใหพูด 

และเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและกลุม และ

รวมวิจารณเพ่ือแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน

เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐาน

ของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู     2(1-2-3) 

 English   for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง พูด อาน 

เขียนในชีวิตประจําวันในสถานการณตาง ๆ อาทิ การกลาวทักทาย     

การกลาวลา การแนะนําตนเองและผู อ่ืน การรองขอ การเสนอความ

ชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ

สถานท่ี การถาม และการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการ

แสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ แหลงขอมูลเพ่ือศึกษา

คนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม บทความ  

หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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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 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                         2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ี

ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การ

แนะนําแบบ  งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 
  Use of Melayu for communication in daily life, 
conversation in daily life such as greeting, saying thanks and 
simple introduction emphasizing on listening and speaking 
skills 

 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู     2(1-2-3)  

 Melayu for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน ในบริบทท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียง

คําภาษามลายูใหถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารใน

สถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา 

การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ     

และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading 

and writing skills in daily life, practice of reading aloud in 

28 



35 

 

 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1       2(1-2-3) 

 English for Communication 1             

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง 

ๆ ท่ีเ ก่ียวของกับการปฏิบั ติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา

วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกตอง

เหมาะสม 

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 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ       2(1-2-3) 

                Thai for Careers 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด      

การอาน และการเขียนเพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตอง

ตามหลักเกณฑ ท้ังในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ

นําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ    

โดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใชในสถานการณ

ตาง ๆ ให เ กิดประโยชนตอการปฏิบั ติหนา ท่ีการงานและการใช

ชีวิตประจําวัน 

  Practicing and developing Thai language used in 

listening, speaking, reading and writing in order to 

communicate effectively in accordance with the rules; both 

for daily life and career as well as presenting, providing 

knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process 
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of academic research effectively and be able to use in various 

situations which is beneficial to the career and daily life 

 

        2) เลือกเรียน      ไมนอยกวา           2                         หนวยกิต 

        2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย       2(2-0-4)

 Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ีทําให

การอานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห 

เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล 

แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 

 Principles of reading and writing Thai words, study of 

factors which affect to misreading and incorrect writing, 

collecting, analyzing and comparing the words that are usually 

incorrectly in read and written, discussing, summarizing, 

solution finding and promoting the correct reading and writing 

Thai words   

 

 

 

 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ     2(1-2-3) 

 Development of Speaking and Reading Skills in English 

การ พัฒนา ทักษะการ พูดและอ านภาษา อั งกฤษอย า ง มี

ประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนา

ชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอาน

หนังสือพิมพ 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 
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comprehension; reading newspapers, advertisements, and 

websites 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน      2(1-2-3) 

 English for Reading and Writing Development 

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงาน

หลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย

เนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือนําไปใชประโยชน

ท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร 

การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in 

different fields and development of writing skill emphasizing 

on correct forms and functions for educational and career 

purposes such as writing a letter, filling in an application form, 

writing a report, etc. 

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน 

การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู        

ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลอง

กับบริบททางสังคม 

 Practice of listening, speaking, reading and writing 

skills, study on basic sentence patterns; sentence 

combinations and Melayu expressions, practice of giving 

information and expressing opinions in accordance with social 

context application 

 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร         2(1-2-3) 

 Chinese for Communication     

การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใช

ในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ 
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ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการ

สื่อสารกับเจาของภาษาได 

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 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  2(1-2-3) 

 Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะ

การฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน 

ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
  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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2          2(1-2-3) 

 English for Communication 2 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย

ใชสถานการณจริงท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการ

ประกอบอาชีพ 

 Practice and development of listening, speaking, 

reading anwriting English through real situations in related 

careers; practice of thinking skills, problem solving analyzing 

and decision making skills for daily life and future career 
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1.2 กลุมมนุษยศาสตร  ไมนอยกวา 6     หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข        2(1-2-3)  

 Happiness Study 

ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลก

เชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการ

ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ 

การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม

อยางมีความสุข  

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 ทัศนะท่ีเก่ียวของ

กับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 

ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถ่ิน

สูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป

ประยุกตใชกับชีวิต 

 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 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต      2(1-2-3) 
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 Information For Life Long Learning 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการ

แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง 

วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปน

มาตรฐาน 
 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 การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสน

ธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและ

สังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรู โลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดี

และขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ

ความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ อันนําไป

สูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

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 
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2100119 การพัฒนาตน                               2(2-0-4) 

Self Development  

หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของ

มนุษย ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความ

ฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด 

การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of human 

behavior, emergence process and self- development, 

emotional intelligence and ethics development, prevention 

and stress managing, human relations creating, teamwork and 

conflict managing 

 

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต        2(1-2-3)                 

Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิง

พฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม 

ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน 

และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานข้ันตอน

การเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซ้ึง 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
  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                
toappreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 

 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 6          หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน         2(2-0-4) 

Socialization 
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ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคม

อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ี

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ท้ังทางประเพณี 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 Relationships  between  human beings and environ-  

ments 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  

วิ เคราะห ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เ พ่ือนํ า ไปสู

กระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ

ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน

การดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

 

 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural 

resources management and environments concerning 

community; concepts of sufficiency economy philosophy; 

utilizing appropriate technology for living in local community 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ       2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบ

ท่ีสําคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด

สรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการ

จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการให

ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือ

นําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 
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 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 องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคม

สมัยใหมเ ก่ียวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิด

สรางสรรค ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษย

สัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน     

การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลาย

ความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new 

societies concerning analysis, situation assessment, creative 

thinking, sympathy, social responsibilities, human relations 

and communication; decision making and problem solving in 

daily life; emotional and stress management; activities for 

stress relief 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   2(1-2-3) 

                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย 

ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทาง

จิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนํา

หลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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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 คณิตศาสตรและเทคโนโลยี    ไมนอยกวา   6     หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน       2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงิน

เก่ียวกับดอกเบี้ย การเชาซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือ

การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

 Principle and thinking process; giving reasons; financial 

mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 

fundamental statistics to apply in daily life 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  

วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจต

คติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 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 
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ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู 

กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ 

 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 หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟา

ประเภทตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ 

ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจาก

จุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ

ภัณฑและการเก็บรักษา  

  Energy and its sources; electric energy and electricity 

generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 

principles of electrical devices, energy for living; human organ 

systems, heredity; chemical using in daily life; using 

microorganism in food industries; agricultural and industrial 

production management with heat, cold, radiochemical, 

packaging and storage 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต       2(1-2-3)  

                Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬา

ประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแต

ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย 
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อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม

พยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ

เลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและ

เสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

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. หมวดวิชาชีพครู       

  2.1 กลุมวิชาชีพครู                     ไมนอยกวา          50                หนวยกิต 

 2.1.1 วิชาการศึกษา               ไมนอยกวา          36                หนวยกิต 

                 1) บังคับ                                              34                หนวยกิต 

1100201  ภาษาและวัฒนธรรม                                        3(2-2-5)     

 Languages and Cultures 
  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครูภาษาตางประเทศเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน 

การเขียนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สื่อความหมายไดอยางถูกตอง 

รวมท้ังใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ   

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

 

1101101    ความเปนครู                                                           3(2-2-5)                                                  

                 Professional Teachers 
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                   สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิต

วิญญาณความเปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการ

ความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครู

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน 

คิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆได แสวงหาและเลือกใชขอมูล

ขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับ

ผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนและมีจิตวิญญาณความเปนครู 

 

 

                   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  และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เพ่ือใหผูเรียนประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับ

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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

1101203   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ                          2(1-2-3)                                            

              Moral and Ethics 

39 



48 

 

 

                 หลักธรรมาภิบาล  ความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของ

วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดีมีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

          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         การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน                                    3(3-0-6)                                   

               Education for Sustainable Development 

 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนใน

ประเด็นท่ีสําคัญของ UNESCO ไดแก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การสงเสริมสุขภาพ การแกปญหาความ

ยากจน การบริโภคอยางยั่งยืน เพ่ือใหผูเรียนมีความรู สามารถพัฒนาทักษะ 

เจตคติและคานิยมท่ีจําเปนในการสรางอนาคตท่ียั่งยืน 

              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 เพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะหหลักสูตร สามารถจัดทํา

หลักสูตร ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาหลักสูตรได 
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   Principles and concepts of curriculum development;  

implementation curriculum development, curriculum analysis 

and implementation; In addition to curriculum assessment 

practice and use of assessing result for curriculum 

development are expected to achieve 

1102304    การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน                       3(2-2-5)                    

                   Learning  and Classroom Management 

                  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู        

การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ทฤษฎี และรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค และแกปญหา

ได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนา

ศูนยการเรียนในสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดทําแผนการเรียนรู

และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง  สรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให

นักเรียนเกิดการเรียนรู 

 

   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                (2-2-5)                              

               Education Innovation and Information Technology 

                   หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การประยุกตใชและการประเมิน

สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือใหผู เรียนประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร 
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                   The principles, concept designs, application and 
assessment of innovating information technology for learning, 
information technology for communication; This course 
supplies students with capability to implement, evaluate 
innovating information technology for learning and use it for 
communication  

 

1104201   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู                              3(2-2-5)     

 Educational Measurement and Evaluation 

                   หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนสามารถ

วัดและประเมินผลและสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน

ได 

                  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   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                                       3(2-2-5)     

Research for Learning Improvement 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนสามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน  

   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 จิตวิทยาการ

เรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
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เพ่ือใหผูเรียนสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน ใชจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็ม

ศักยภาพ 

                   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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา                                       2(1-2-3)                                                

               Educational Quality Assurance 

           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่องและ

ดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

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

 

                 2) วิชาชีพครูเลือก               ไมนอยกวา            2              หนวยกิต  

1100102    การพัฒนาทักษะการคิด                                            2(1-2-3) 

                 Thinking Skill Development 

                ความหมาย  และความสําคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน  ความรู

เก่ียวกับพัฒนาการทางสติปญญา  และการคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี 

และหลักการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบตาง  ๆ 

เชน  การคิดแบบเอกนัย  การคิด  แบบอเนกนัย  การคิดวิเคราะห  การคิด

สังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดไตรตรอง  การคิดริเริ่ม

สรางสรรคและจินตนาการ  การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การ

นําเสนอความคิดและแผนผังความคิด การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 

การออกแบบ และวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

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

 
 

1100103   มนุษยสัมพันธสําหรับครู                                          2(1-2-3) 

                 Human Relationship for Teachers 

                   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธเก่ียวกับครู หลักการ 

องคประกอบ  กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู 

บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การ

ประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพ่ือ
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เสริมบรรยากาศการเรียนรู ท่ีดี  และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการ

ชวยเหลือนักเรียน 

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

 

1100104    การสอนเพศศึกษา                                                     2(1-2-3) 

                 Sexuality Education 

                  ศึกษา  วิ เคราะห   และจัดกิจกรรมการเรียนรู เพศศึกษาใน

สถานศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการตามวัย  พัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญ

พันธุ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังตอบทบาท

ความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม

ท่ีสงผลตอบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจตอรอง 

การสื่อความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบนฐานของ

การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของ

ผูเรียนเพ่ือปลูกฝงทัศนคติ  คานิยม  ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย

และรับผิดชอบ   

  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    การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน                     2(1-2-3) 

                 Local Curriculum Development   
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 ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตร  กระบวนการสรางและพัฒนา

หลักสูตร  การประเมินผลหลักสูตร  ความเปนมาและความสําคัญของ

หลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณ

และกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร  หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

 Foundation of the curriculum, curriculum development 
process, curriculum evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, curriculum 
structures, experiences and activities setting on curriculum, 
principles, processes and practices on local area curriculum 
development 
 

1102203    การนิเทศการสอน                                                     2(1-2-3) 

                 Instructional Supervision 

 จุดมุงหมาย หลักการ  และกระบวนการนิเทศการสอน  รูปแบบการ

นิเทศการสอน  เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศการสอน  การประเมินผลนิเทศ

การสอน  การประสานงานระหวางผูท่ีเก่ียวของกับการนิเทศการสอน 

ปญหาเก่ียวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน  และแนวโนมการนิเทศการ

สอน 

  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  
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1103101    การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศึกษา                                      2(1-2-3) 

               Utilization of Mass Media in Education 

        ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนท่ีมีตอการศึกษา 

หลักการ และวิธีการใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน  สิ่ ง พิมพ 

หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพ่ือ

การศึกษา การใช และเลือกรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรู 

การวิเคราะหขาวเพ่ือการเรียนรู 

 Means  and the importance  of mass media on  edu- 
cation, principles, utilize  broadcasting,  publications, news 
papers, films, international data networks, and information 
media for education; analyze, select, and utilize information to 
enhance learning 

1105101    จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                                      2(1-2-3) 

                Adolescent Guidance Psychology 

                  วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง  ๆ  ของ

วัยรุน  ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาการ  ปญหาวัยรุน  บทบาทของครูกับการ

แนะแนววัยรุน  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุน

โดยใชกระบวนการแนะแนว  การจัดบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนาการปองกัน

แกไขปญหาและตอบสนองความตองการวัยรุนดานการศึกษา  อาชีพ  สังคม 

และสวนตัว 

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

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ                                                  2(1-2-3) 

                Exceptional Child Psychology 

                  ความหมาย  ขอบขายและพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ  องคประกอบทางดานกายภาพ  ชีวภาพ
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และสังคมท่ีมีผลตอกลุมเด็กพิเศษ   ประเภทของเด็กพิเศษ  การสงเสริม

พัฒนาการของเด็กกลุมพิเศษ   องคการและหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือ

เด็กพิเศษ 

 

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

1109101  นันทนาการเบ้ืองตนสําหรับครู                                  2(1-2-3) 

                Introduction to Recreation for Teachers 

                 ความหมาย ขอบขาย ความมุ งหมายและความสําคัญของ

นันทนาการ ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของ

นันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก 

ความรับผิดชอบในการนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ

ชุมชนท่ีเนนการฝกปฏิบัติ 

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

 

1109202    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ันความรูเบ้ืองตน                2(1-2-3) 

                    Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader  

   Training Course 

                   วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมของ

องคการลูกเสือโลก โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับ

ลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ันความรูพ้ืนฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาว

ดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2 ดาวดวงท่ี 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรม

ลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ    

และการอยูคายฝกอบรมผูกํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองข้ันความรูเบื้องตน 
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   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-เนตรนารีสามัญข้ันความรูเบ้ืองตน                 2(1-2-3)      

Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

   การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและ

กิจการขององคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการท่ีใชในการฝกอบรม

ลูกเสือสามัญวินัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และความวองไว แนวการ

ฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรูในการเลนเกม ระบบหมู ประวัติและ

โครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการชุมนุมรอบกองไฟ 

การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การ

สงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ 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 

1109404    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญข้ันความรูเบ้ืองตน        2(1-2-3) 

                Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

  Training Course 
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                  การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ  กิจการลูกเสือ  สาระสําคัญ

ของกิจการลูกเสือ  จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ  คําปฏิญาณ

และกฎของลูกเสือ  วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย  สัญญาณ  ระบบ

หมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและกอง  การสวนสนาม 

ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  หลักสูตร

พิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ  บทบาทการทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน 

เง่ือน  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิ่งแวดลอม  การอนุรักษ  การปฐมพยาบาล  การมี

จิตสํานึกสาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ การ

บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ 

 

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

1100403    ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                                                1(90) 

                Teaching Practice 1 

                  บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ออกแบบ

เครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การ

สอบภาคปฏิบติัและการใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผูเรียน มาใชในการฝก

ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีสวนรวมใน

สถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาหและนําเสนอผลการศึกษา 

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

1100404    ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                                              1(90) 
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                 Teaching Practice 2 

  บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การ

ปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน 

และการตัดสินผล  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัย

แกปญหาผูเรียน มาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดย

การทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาห และนําเสนอผล

การศึกษา 

                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 

 

1100506     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                    6(540)   

  Practicum 1     

         การบูรณาการความรู ท้ังหมดมาใชในการปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงานหนาท่ีครูผูสอน ครูประจําชั้น  งาน

สนับสนุนการเรียนการสอน  หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานดานตางๆท่ี

แสดงใหเห็นถึงแนวทางการแกปญหาดวยการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทํา

โครงการพัฒนาผูเรียน การประเมินผลการเรียนการสอน การนําผลการ

ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู 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 

 

1100507    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                      6(540) 

                 Practicum 2 
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                   การบูรณาการความรู ท้ังหมดมาใชในการปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ียึดผู เรียนเปนสําคัญ        

การเลือกใชการผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูการ

ใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู  การวัดประเมินผลการเรียนรู   

การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู เรียน  การนําผลการประเมินมา

พัฒนาการจัดการเรียนรู  การบันทึก  รายงานผลการจัดการเรียนรูและการ

สัมมนาทางการศึกษา 

       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        83                หนวยกิต 

 2.2.1 วิชาเอก  ไมนอยกวา       71       หนวยกิต 

        1) บังคับ          54                หนวยกิต 

2111101  การฟงและพูดภาษามลายูระดับตน                2(1-2-3) 

  Basic Melayu Listening and Speaking      

 ทักษะการฟงและพูดภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร การแสดงบทบาท

สมมุติในชีวิตประจําวัน ฟงการสนทนาโดยเจาของภาษาจากสื่อตาง ๆ    การ

แยกสําเนียงภาษามลายูท่ีหลากหลาย เขาใจ และโตตอบไดอยางถูกตอง 

 

   Melayu speaking and listening skills for communication; 

role-plays in daily life; listening practices from various kinds     of 

materials by Melayu native speaker; the differentiation       of 

Melayu accents; comprehension and response in the right way  
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2111202 การฟงและพูดภาษามลายูระดับกลาง                 2(1-2-3) 

   Melayu for Intermediate Listening and Speaking   

  วิชาท่ีตองสอบผานกอน  :  2111101  การฟงและพูดภาษามลายูระดับตน 

  Pre-requisite            :  2111101 Basic Melayu Listening and 

     Speaking      

ทักษะการฟงและพูดภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในบริบทท่ีมีความ

ซับซอนข้ึน เนนความเขาใจในการฟง การโตตอบ การแสดงความคิดเห็น การ

แสดงบทบาทสมมุติ บทละครสั้น การสัมภาษณ และการรายงาน 

Melayu listening and speaking for communication in the 

complex context; the emphasis of comprehension, response, 

opinion expression, role-play, skit, interview, and report 

2111303 การฟงและพูดภาษามลายูระดับสูง        2(1-2-3) 

 Advanced Melayu Listening and Speaking     

 วิชาท่ีตองสอบผานกอน  :   2111202 การฟงและพูดภาษามลายูระดับกลาง 

Pre-requisite    :  2111202 Melayu for Intermediate  

   Listening and Speaking 

ทักษะการฟง และพูดภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในระดับท่ีสูงข้ึน 

เนนความเขาใจ และวิเคราะหจากการฟงขาว การอภิปราย การฟงคํา

บรรยาย การนําเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การนําเสนอประเด็น

โตแยง เทคนิคการพูดในท่ีชุมชน การโตวาที ใชภาษาท่ีเหมาะสมกับบทบาท

และสถานการณ   

 

           Advanced Melayu listening and speaking; the emphasis 

of understanding and analysis of news, discussion, presen- 

tations, comments, opinion, and arguments; techniques of 

public speaking and debate; using language in an appropriate 

role and situation 

2111104 การอานและการตีความภาษามลายู  

Melayu Reading and Interpretation 

         2(1-2-3) 
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หลักการและเทคนิคการอานอยางมีประสิทธิภาพ การตีความเพ่ือทํา

 ความเขาใจ การสรุปใจความ การอานเพ่ือหาประเภทของบริบท อาทิ 

 พรรณนา บรรยาย เปรียบเทียบ และการใหความหมาย  

    Principles and techniques of reading; interpretation for 

 comprehension; reading for main idea; reading for distinguishing 

 types of context, explanation, expository, comparison and 

 meaning        

2111205  การอานแบบบูรณาการ 

Integrated Reading 

     2(1-2-3) 

 วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  2111104 การอานและการตีความภาษามลายู 

Pre-requisite            :  2111104 Melayu Reading and  

   Interpretation 

 การอานและการตีความเพ่ือความเขาใจระดับคําศัพท และประโยค

ท่ีซับซอน วิเคราะห และอธิบายความหมายแฝง ความสัมพันธของเนื้อหา

และตีความแนวคิดจากบทท่ีอาน 

  Reading and interpretation for comprehension in word 

level and complex sentence level; the analysis and des- 

cription of implied meaning; the relationship of reading texts 

and conceptual interpretation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111306 การอานเพ่ือการสอนภาษามลายู        2(1-2-3) 
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 2111107 

Reading for Melayu Teaching          

วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 2111205 การอานแบบบูรณาการ 

Pre-requisite  : 2111205 Integrated Reading 

 ทักษะการอานภาษามลายูในระดับท่ีสูงข้ึน การอานเอกสารท่ี

เก่ียวของกับงานในวิชาชีพ การอานบทความวิจัย เอกสารประกอบการ

ประชุม ตําราเอกสารอางอิง วารสารทางวิชาการ ขอมูลตาง ๆ การสรุป

ความและการเขียนรายงาน 

  Advanced Melayu reading skill; reading in relevant 

career documents; reading research articles; meeting agenda,  

citation index documents; academic periodical; summary and 

report writing  

กลวิธีการเขียนภาษามลายู        3(2-2-5) 

 Melayu Writing Strategies 

  กลวิธีการเขียนภาษามลายู พ้ืนฐาน การเขียนขอความงาย ๆ      

การเขียนเรียงความ การเขียนยอความ แสดงความคิดเห็น การนําความรู

เก่ียวกับโครงสรางประโยค และเลือกใชคําศัพทท่ีเหมาะสมในการฝก

ปฏิบัติการเขียน 

  Basic Melayu writing strategies; simple sentence writing; 

essay writing; expressing opinion; the sentence structure 

knowledge in appropriate sentence and paragraph writing 

2111208    การเขียนเชิงวิชาการภาษามลายู          3(2-2-5)

     Academic  Melayu Writing 

    วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 2111107 กลวิธีการเขียนภาษามลายู  

   Pre-requisite    : 2111107 Melayu Writing Strategies 

 การเขียนเชิงวิชาการทางดานภาษามลายู การเขียนท่ีมีใจความหลัก   

 และใจความสนับสนุน การใชแหลงขอมูลโดยใชวิธีการอางอิง การสรุปความ 

 และถอดความ  

  Academic Melayu writing; writing  main idea and sup- 

 porting idea; citation and referencing writing; summarizing and 
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 paraphrasing 

 

 

 2111109 ไวยากรณภาษามลายูระดับตน                  3(3-0-6)

       Basic Melayu Grammar 

    ชนิดของคํา โครงสรางของคํา การสรางคําแบบตาง ๆ การใชคํา   ใน

ประโยค โครงสรางพ้ืนฐาน การเรียงคําตามหลักไวยากรณภาษามลายู การ

วิเคราะหประโยคตามทฤษฎีภาษาศาสตร  

                              Word type; Word structure; world formation; word choice 

in sentence; basic structure; the sentence structure analysis; 

word order and sentence in Melayu grammar   

2111210 ไวยากรณภาษามลายูระดับกลาง   

Melayu Intermediate Grammar 

3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองสอบผานกอน  : 2111109  ไวยากรณภาษามลายูระดับตน 

Pre-requisite  : 2111109  Basic Melayu Grammar 

 วลี รูปแบบวลี การสรางวลี วิเคราะหวลี อนุประโยค รูปประโยค

พ้ืนฐาน และประโยคชนิดตาง ๆของภาษามลายู 

         Phrase; clause; phrase formation; phrase analysis; simple 

sentence; sentence types in Melayu 

 

 2111311 ไวยากรณภาษามลายูระดับสูง         3(2-2-5) 

  Melayu Advanced Grammar 

  วิชาท่ีตองสอบผานกอน  : 2111210 ไวยากรณภาษามลายูระดับกลาง 

 Pre-requisite  : 2111210 Melayu Intermediate  

    Grammar 

         ประเภทของประโยค ประโยคความเด่ียว ประโยคความรวม ประโยค

ความซอน และการใชคําเชื่อมในประโยคภาษามลายู 

         Sentence types; Simple sentence, compound sentence, 

complex sentence; conjunction in Melayu sentence 
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    2111112  ภาษาศาสตรภาษามลายูเบ้ืองตน 

Introduction of Melayu Linguistics 

          3(3-0-6) 

  ประวัติความเปนมาของภาษามลายู แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร 

สัทศาสตร สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ และอรรถศาสตรทางดาน

ภาษามลายู  

 History of Melayu; concept and theory of Melayu 

linguistics, phonetics, phonology, morphology, syntax and 

semantics in Melayu 

2111213  ภาษาศาสตรสังคม 

Sociolinguistics 

          3(2-2-5) 

   ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคม การปฏิสัมพันธระหวาง

องคประกอบทางสังคมและภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษา

ในสังคม ความสัมพันธระหวางการเรียนภาษาและโครงสรางทางสังคม เพศ

และวัยของผูพูด ภาษาท่ีใชในบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษา  

         Relationships between language and society; 

interaction between social components and language; roles 

and varieties of language in society; relationships between 

language learning and social structures, genders and age of 

speakers; language use in social contexts and language change 

2111114   กลวิธีการแปลภาษามลายู 

 Melayu Translation Strategies 

          3(3-0-6) 

  หลักการและทฤษฎีการแปล การประยุกตใชหลักการแปลเอกสาร

ตาง ๆ การแปลคําศัพทเฉพาะ การแปลสํานวน การวิเคราะหปญหาในการ

แปลภาษามลายู การใชรูปแบบการเขียนท่ีถูกตอง วัฒนธรรมในการใช

ภาษามลายู 

  Principles and theory of translation; the application   

of translation in various types of document; technical terms 

55 



66 

 

 

translation; idiom translation; the analysis of Melayu 

translation; the appropriateness of writing styles; the culture  

of Melayu use 

 2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย         3(2-2-5) 

    Melayu -Thai Translation 

  วิชาท่ีตองสอบผานกอน  :  2111114 กลวิธีการแปล 

 Pre-requisite  :  2111114  Melayu Translation Strategies 

การแปลจากภาษามลายูเปนภาษาไทย ความหมายคําศัพทจาก

ประโยคจนถึงบริบท การแปลงานเขียน เชน ขาว หนังสือพิมพ เรื่องสั้น 

วรรณกรรม การใชพจนานุกรม และเครื่องมือในการแปลอ่ืน ๆ                                     

  Melayu – Thai translation; meaning of words in sentence 

level to context level; translation of works, news, newspapers, 

short story, literary works; using dictionary and other tools in 

translation 

 

 

      2111316  การแปลภาษาไทย-มลายู  

 Thai - Melayu Translation 

          3(2-2-5) 

วิชาท่ีตองสอบผานกอน  : 2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย 

 Pre-requisite   : 2111215 Melayu -Thai Translation 

  การแปลจากภาษาไทยเปนภาษามลายู ความหมายคําศัพทจากบริบท 

จนถึงระดับประโยค การแปลงานเขียน เชน ขาว หนังสือพิมพ เรื่องสั้น 

วรรณกรรม การใชพจนานุกรม และเครื่องมือในการแปลอ่ืน ๆ 

Melayu – Thai translation; meaning of words in context 

level to sentence level; translation of works, news, newspapers, 

short story, literary works; using dictionary and other tools in 

translation 

*2111417 อักษรยาวีสําหรับการสอนภาษามลายู*          3(2-2-5) 

  Jawi Script for Melayu Teaching     

  ประวัติความเปนมาของอักษรยาวี พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรค

ตอน ระบบการสะกดและการออกเสียง การอานและเขียนขอความภาษา
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มลายูดวยอักษรยาวี การแปลงขอความอักษรรูมีเปนอักษรยาวี และการ

ออกแบบวิธีการอานดวยอักษรยาวีเพ่ือการสอนภาษามลายู 

                               Background of Jawi script, consonants, vowels, 

punctuation, spelling and pronunciation system; reading and 

writing Melayu text with Jawi script; transliteration of Rumi text 

into Jawi; the design of Jawi alphabet reading techniques for 

Melayu language teaching               

      2111318 วรรณคดีมลายูเบ้ืองตน    

Introduction to Melayu Literature 

     3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       หมายเหตุ * 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวรรณคดี และประวัติวรรณคดีมลายู ลีลา

การประพันธ  ความหมาย  การอภิ ปรายแนว คิด  คํ า ศัพท เ ฉพาะ               

ทางวรรณกรรมในงานเขียน รอยกรอง เรื่องสั้น และบทละคร 

An introduction and history of Melayu literature; writing 

styles; meaning; the discussion of concept and literary terms in 

poem, short stories and drama  

 

หมายถึงรายวิชาท่ีเปนอัตลักษณของหลักสูตร 

 

 

2111419  วรรณกรรมมลายูสําหรับเด็ก 

 Melayu Literature for Children 

          3(2-2-5) 

   วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 2111318 วรรณคดีมลายูเบื้องตน 

  Pre-requisite    : 2111318 Introduction to Melayu Literature 

  ความหมาย ลักษณะ รูปแบบของวรรณกรรมมลายูสําหรับเด็ก เชน 

การอานตํานานพ้ืนบาน เทพนิยาย ปริศนาคําทาย เพลงกลอมเด็ก และนิทาน

สําหรับเด็ก องคประกอบของวรรณกรรมเด็กท้ังด้ังเดิม และรวมสมัย 

  Meaning, feature, and forms of Melayu literature for 

children such as folklore, fairy tales, riddles, lullaby, and children’s 

poetry, the elements of classical and contemporary children’s 

literature 
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2111420  การวิจัยในช้ันเรียนภาษามลายู         3(2-2-5) 

 Research in Melayu Language Classroom 

การวิจัยในชั้นเรียนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความหมายของขอมูล การ

เขียนรายงานสํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียนภาษามลายู ทักษะการเรียน 

การจดบันทึก การคนควาในหองสมุดหรืออินเทอรเน็ต  

 Quantitative and qualitative research in Classroom, 

research design, the data collection and analysis, data 

interpretation, survey report writing in Melayu language 

classroom, learning skills, note-taking, self-study in library or 

internet 

          

        2) เลือก         ไมนอยกวา  17       หนวยกิต 

ความสัมพันธทางดานภาษามลายูในกลุมประเทศ       2(1-2-3) 

ท่ีใชภาษามลายู 

Language Relation in Malayu Spoken Country 

 

2111121 

 นโยบายทางภาษาของภาษามลายู  ความสัมพันธทางดานภาษา

มลายูในกลุมประเทศท่ีใชภาษามลายู  สถานะและบทบาทของภาษามลายู

ในกลุมประเทศท่ีใชภาษามลายู  ต้ังแตอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต 

 Melayu language policy, relationships among Melayu 

speaking countries, status and roles of Melayu speaking 

countries in the past, present and future 

 

 

2111222  ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษามลายู               3(2-2-5) 

 Linguistics for Melayu Teachers 

 ตน กํ า เนิ ดของภาษา  ความ เปนมาของภาษาศาสตร  เ สี ย ง            

และโครงสราง การสรางคํา วจีวิภาคเบื้องตน วากยสัมพันธเบื้องตน 

อรรถศาสตรเบื้องตน การปรับใชในการสอนภาษามลายู 
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          Origin of language, nature of linguistics, sounds and 
structure, word formation, basic morphology, basic syntax, basic 
semantic, the application in Melayu language teaching 

2111323 การเรียนรูภาษามลายูโดยใชคอมพิวเตอร 

Computer Assisted Melayu Language 

Learning 

          3(2-2-5) 

  หลักการใชสื่อคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการเรียนภาษามลายู     

การออกแบบ การสราง และประเมินบทเรียนภาษาโดยใชการนําเสนอ

โปรแกรมประยุกตท่ีทันสมัย 

  Principles of computer assisted Melayu language 

learning, design, creation, and evaluation of lesson by using 

applied contemporary program   

2111324 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาไทย-ภาษามลายู 

Analysis comparison between Thai and 

Melayu Language 

          2(2-0-4) 

 ความเหมือนและความแตกตางทางดานสรวิทยา วจีวิภาค 

วากยสัมพันธ และอรรถศาสตรระหวางภาษาไทยและภาษามลายู  

  Similarities and differences of phonology, morphology, 

syntax and semantic between Thai and Melayu 

2111325 ภาษาศาสตรประยุกต  

Applied Linguistics 

          3(3-0-6) 

 ความเปนมาของภาษาศาสตรประยุกต ภาษา และลักษณะสําคัญ

ของภาษา การเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ การประยุกตจากสื่อแขนงตาง ๆ 

เพ่ือใชในการสอนภาษามลายู 

History of applied linguistics, language and the 

distinction of language; the nature of language acquisition,    

application of other sources for Melayu language teaching   
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  2111326 จิตภาษาศาสตร            3(3-0-6)

  Psycholinguistics  

  แนวคิดภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาท่ีเชื่อมโยงความรูดานภาษา 

ความคิด สมองของมนุษย หนวยความจํา กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา

มลายูและการเรียนรูในการบรรยายแบบเผชิญหนา และงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

         Concept of psycholinguistic and link of language, 

thought, human brain, memory; activities of Melayu teaching 

and learning by face-to-face lectures and assignments 

   

2111327 การวิจัยทางภาษามลายู    

Research in Melayu Language 

          3(2-2-5) 

   ทฤษฎี รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย 

สถิติเพ่ือการวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย         

การศึกษาคนควางานวิจัย ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู      

การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัยดาน

การสอนภาษามลายู 

          Theories, form, design and process of research; statistics 

for research, research practices, research presentation, 

research studies, research reviews in language learning process; 

research process for problem-solving, project presentation for 

Melayu teaching research 

2111428 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการ 

Melayu for Academic Communication  

    3(2-2-5) 

 

         หลักการ เทคนิค วิธีการฟง และการอานเพ่ือจับใจความ การจด

บันทึกสิ่งท่ีฟงหรอือาน การพูดเชิงวิชาการ การอางขอเท็จจริงประกอบการ

พูดทางดานภาษามลายู และการเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  

           Principle, technique, listening strategies and reading for 

main idea; note-taking from listening and reading; the formality 
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of speaking; types of academic Melayu; principles of academic 

referencing  

 

 

 

 

2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลายู 

Melayu Teaching Behavior 

 3(2-2-5) 

 แนวโนมในการสอนภาษามลายู การสังเกตการสอน และวิเคราะห

บทเรียนท่ีใชในโรงเรียน เตรียมแผนการสอน และเอกสารประกอบการ

สอน สาธิตการสอน การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน การสอนแบบจุลภาค

และกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุงเนนผูเรียนเปนหลัก 

         Trends of Melayu language teaching, observations and 

analysis of lesson learn in school, lesson plans and handouts 

preparation, teaching demonstration, peer teaching, micro-

teaching and other language activities; child-centered 

approach 

 

 

2111430 การวัดและการประเมินผลทางการสอนภาษามลายู 

 Measurement and Evaluation in Melayu 

Language Teaching 

 3(2-2-5) 

 หลักการการวัดและการประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบ  

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ การออกแบบการวัดและการ

ประเมินผลทางภาษามลายู 

 Principles of measurement and evaluation, testing 

construction, examination quality testing, measurement design 

and evaluation in Melayu language   

2111431 การสัมมนาการสอนภาษามลายู   

Seminar in Teaching Melayu 

      3(2-2-5) 

 การนําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนในการสอนภาษา การแกปญหาโดยใช
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ขอมูลท่ีรวบรวมจากการฝกอบรมในการสอนภาษามลายู อาทิ บทความ 

วารสาร และกรณีศึกษา 

Presentation of language teaching problems; problem    

- solving by using data from Melayu language teaching training 

such as the articles, journals,  and case studies  

 

 

 

 

 

 

 

 

2111432 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ        ไมนอยกวา       6       

วิธีการสอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษา  

Teaching Methods in Melayu Language in 

Primary Level 

      หนวยกิต  

          2(1-2-3) 

           วิธีการ แนวทาง กลยุทธ และเทคนิคตาง ๆ ในการสอนภาษา

มลายูในระดับประถมศึกษา วรรณกรรมสําหรับเด็กประถมศึกษา เชน บท

กลอน รอยแกว รอยกรอง นิทานและเทพนิยาย ปฏิบัติการสอนโดยใช

วิธีการตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในชั้นเรียน 

         Teaching strategies, approaches, methods and 

techniques in primary level, literary works for primary level 

such as prose, peoms, fables, fairy tales, an application of 

teaching approaches for practicum in the classroom 

2111433 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา  

Teaching  Methods in Melayu Language in 

Secondary Level 

          2(1-2-3) 

                                วิธีการ แนวทาง กลยุทธ และเทคนิคตางๆ ในการสอนภาษา

มลายูในระดับมัธยมศึกษา วรรณกรรมสําหรับเด็กมัธยมศึกษา เชน บท
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กลอน รอยแกว รอยกรอง เรื่องสั้น  ฝกปฏิบัติการสอนโดยใชวิธีการ    

ตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในชั้นเรียน 

          Teaching strategies, approaches, methods and 

techniques in secondary level, literary works for secondary 

level such as poems, prose, short stories, an application of 

teaching approaches for practicum in classroom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2111434 เทคนิคการสอนภาษามลายูสําหรับครูภาษามลายู  

Melayu Teaching Techniques for Melayu 

Teachers 

          2(1-2-3) 

  เทคนิคการสอนทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไวยากรณ และศัพท 

แนวคิดการสอนภาษามลายู ประเภทของสื่อและการนําไปใช กิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนภาษามลายู 

         Listening, speaking, writing, grammar and vocabulary 

teaching techniques, concepts of Melayu language teaching; 

teaching materials and its application, additional activities       

in supporting Melayu language teaching 

 

 

 

 
2.2.3 เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก   ไมนอยกวา          6        หนวยกิต 

วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษามลายู        2(1-2-3) 
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2111435 
Literature for Melayu Teaching 

การสอนภาษามลายูโดยใชวรรณกรรมในการเรียนการสอน 

วิเคราะหวรรณกรรมมลายูในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพ่ือมาใชสอนใน

ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคนั้น 

   Melayu language teaching and learning through literary 

works, the analysis of Melayu literary works, an application of 

Melayu language teaching in the subregion and  region  

2111336 ส่ือและนวัตกรรมการสอนภาษามลายู 

Instructional Material and Innovation for 

Melayu Language Teaching   

          2(1-2-3) 

 การผลิตสื่อการสอนท่ีใชในกิจกรรมท้ัง 4 ทักษะทางดานภาษา    

ฟ ง  พูด  อ าน  และ เ ขียน  สื่ อการสอนและนวั ตกรรม ท่ี เหมาะสม          

การนําไปใชในชั้นเรียนภาษามลายูและความตองการของผูเรียน 

          The production of instructional materials in four skills, 

listening, speaking, reading, and writing activity, introducing new 

instructional materials and innovation; an application in the 

classroom and learners’ needs 

 

 

 

 

*2111337 

 

 

การสอนภาษามลายูเปนภาษาตางประเทศ* 

Teaching Melayu as a Foreign Language  

 

 

          2(1-2-3) 

  การเรียนการสอนภาษามลายูเปนภาษาตางประเทศ บูรณาการกับ

การสอนท้ัง 4 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน การใชทฤษฎีการเรียนรูภาษา

แม ภาษาท่ีสอง และภาษาตางประเทศ การเปรียบเทียบระหวางภาษาแม

และภาษามลายูมาตรฐาน 

 Teaching and learning Melayu as a foreign language; an 

integration of four skills, listening, speaking, reading, and writing; 

the learning theory of mother tongue, second language, and 
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foreign language; comparison of mother tongue and standard 

Melayu     

2111438 การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนภาษามลายู  

Curriculum Design and Melayu Teaching 

          2(1-2-3) 

         การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรภาษา

มลายู การพัฒนาบทเรียนสําหรบัการเรียนในหองเรียน และแบบพ่ึงตนเอง 

        Curriculum development, curriculum pattern, Melayu 

curriculum design, lesson development in the classroom and 

self-study  

 

การสอนภาษามลายูในกลุมประเทศอาเซียน*      2(2-0-4) 

Melayu Language Teaching in ASEAN countries  

การจัด เรียนการสอนภาษามลายู ในกลุ มประเทศอาเ ซียน 

ระดับประถม และมัธยม การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง 

การวิเคราะหหาความสอดคลองของการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูใน

กลุมประเทศอาเซียน 

 Classroom management in early childhood, primary, and 

secondary education under context in ASEAN Community, 

distinguishing and analyzing differences and similarity of Melayu 

language learning class room management 

 

 

หมายถึงรายวิชาท่ีปนอัตลักษณของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2111439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      หมายเหตุ *    

3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจําตัวบัตร 

ประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ป  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 
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1. นางสาวซามียะห  บาเละ 

 อาจารย 

 1-9401-00015-35-2 

M.E (Malay 

Language 

Education) 

ศศ.บ. (ภาษามลายู)                   

University of 

Malaya, ประเทศ

มาเลเซีย 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2555 

 

 

2550 

15 15 15 15 15 

2. นายอาลียะห มะแซ 

 อาจารย 

  1-9607-00007-98-9 

M.E  (Applied 

Linguistic) 

 

ศศ.บ. (ภาษามลายู)                                                                                                                         

Yogyakarta State 

University, 

ประเทศอินโดนีเซีย 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2557 

 

 

2552 

 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวไซนีย ตําภู 

  อาจารย 

  1-9499-00087-17-8 

M.A  (Indonesia 

Language 

Education 

ศศ.บ. (เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

ศึกษา) 

State University 

of Malang, 

ประเทศอินโดนีเซีย 

มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ 

2555 

 

 

2553 

 

15 15 15 15 15 

4. นายฮัสบุลลอฮ        

  นะดารานิง 

 อาจารย 

  3-9506-00131-67-6 

M.A  (Linguistics) 

 

 

B.S (Comparative 

Culture) 

Gadjah Mada 

University, 

ประเทศอินโดนีเซีย 

As-Syafiiyah 

University, 

ประเทศอินโดนีเซีย 

2555 

 

 

2551 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวซารียะห สตาร 

 อาจารย 

 3-9501-00018-72-4 

M.A  (Malay 

Language) 

 

 

ศศ.บ. (ภาษามลายู) 

National State 

University of 

Malaysia, ประเทศ

มาเลเซีย  

มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏยะลา 

2559 

 

 

 

2556 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจําตัวบัตร 

ประชาชน 

คุณวุฒิ/

สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ป  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 

1.นายมะนาวาวี มามะ  

 อาจารย 

3-9402-00647-28-4 

M.A  (Malay 

Language and 

Linguistics) 

B.A (Malay 

Language and 

Linguistics) 

University of 

Brunei Darussalam, 

ประเทศบรุไนดารุส 

ซาลาม  

University of 

Brunei Darussalam, 

ประเทศบรุไนดารุส 

ซาลาม 

2555 

 

 

 

2549 

15 15 15 15 15 

2.นางสาวซําสีนาร  

 ยาพา 

 อาจารย 

   3-9406-00075-369 

M.E (Malay 

Language 

Education) 

 

ศศ.บ. (ภาษา

มลายู) 

University 

Pendidikan Sultan 

Idris, ประเทศ

มาเลเซีย 

มหาวิทยาลัย    

สงขลานครินทร 

2549 

 

 

 

2545 

15 15 15 15 15 

3. นางนุรฮูดา สะดามะ 

 อาจารย 

 1-9406-00005-178 

M.A (Malay 

language)  

ศศบ. (อิสลาม

ศึกษา) 

University of 

Malaya 

มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

2555 

 

2547 

 

15 15 15 15 15 

4. นางอาซียะ  

 วันแอเลาะ 

 อาจารย 

   3-9498-00031-801 

M.E (Indonesia 

language) 

 

 

B.A (Islamic 

Studies) 

University of 

Education 

Indonesia, ประเทศ

อินโดนีเซีย 

The State Institute 

of Islamic Studies 

Sunan kalijaga 

Yogyakarta, ประเทศ

อินโดนีเซีย 

2548 

 

 

 

2539 

15 15 15 15 15 
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4. องคประกอบเก่ียวกับการฝกภาคสนาม  

     ประสบการณภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาภาษามลายู คือ  ฝกปฏิบัติ

 วิชาชีพครู ซ่ึงแบงเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 

 1 )  การฝกปฏิบั ติวิ ช าชีพระหว า ง เรี ยน ประกอบดวย  การสั ง เกตการณสอน                

    การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการ

    ทดลองสอนในชั้นเรียน 

 2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การปฏิบัติการ

   สอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทํา

   แผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธี

   การเรียนรู ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผู เรียน การวัด            

   และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึก

   และรายงานผลการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ

   พัฒนาผูเรียนการปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

                4.1.1  มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน มีประสบการณตรงในเรื่องการ 

   ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

                 4.1.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการสอนใน

    สถานศึกษา เต็มเวลาเพ่ือเรียนรู มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเปน

    เวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 

 4.2 ชวงเวลา 

                 4.2.1 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนชั้นปท่ี 4  

    4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาการสอน ชั้นปท่ี 5 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
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               4.3.1 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาใน        

   ภาคการศึกษา ท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4  

 4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษามลายู แบงเปน 2 รายวิชา

  โดยปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา       

  ของชั้นปท่ี 5  

 

 

 

 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิจัย 

    5.1 คําอธิบายโดยยอ 

          นักศึกษาชั้นป ท่ี  5 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู       

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย       

โดยมุงเนนการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียน         

และผูสอน สําหรับนําไปประยุกตในการสอน โดยนักศึกษาทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

          5.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย  

          5.2.2 นักศึกษาสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือใชในการแกปญหา และพัฒนาผูเรียนได 

          5.2.3 นักศึกษามีความสามารถในการถายทอดประสบการณ และรายงานผลการวิจัยตอท่ี

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

     5.3 ชวงเวลา  

           ชั้นปท่ี 3   

     5.4 จํานวนหนวยกิต  

 3 (2-2-5)  หนวยกิต 

      5.5 การเตรียมการ  
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 นักศึกษาไดเรียนรายวิชาวิจัยทางการศึกษาในกลุมวิชาชีพครู เตรียมความพรอม

ใหแกนักศึกษาในเรื่องวิจัยในชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการ โดยมีอาจารยนิเทศคณะครุศาสตร   

หรือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาตลอดระยะเวลาการฝก

ปฏิบัติการ 

      5.6 กระบวนการประเมินผล  

      ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศ หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

1) มีทักษะการใชภาษา

มลายูกลาง 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 

2 )  จั ด กิจกรรม เสริมหลั กสู ตร     

โดยการอบรมเพ่ิมเติม 

1) การสอบวัดผล 

2) การประเมินผลการเขารวม

กิจกรรม 

2)  มีทักษะการใช

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2 )  จั ด กิจกรรม เสริมหลั กสู ตร     

1) การสอบวัดผล 

2) การประเมินผลการเขารวม

 กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

โดยการอบรมเพ่ิมเติม 

3)  มีจิตอาสาและจิตสํานึก     

 สาธารณะ 

มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํา

กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิต

อาสา ต้ังแตป 1 ถึง ป 3 อยางนอย

ปละ 1 กิจกรรม 

นําเสนอกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ

มาในรูปนิทรรศการในชั้นเรียนป

ท่ี  3 โดยใหคณะกรรมการใน

หลักสูตรประเมิน 

4)  มี ความ เป นผู นํ าทา ง

วิชาชีพคร ู

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและ

กิจกรรมเสริมความเปนครู 

คณะกรรมการในหลักสูตร

ประเมิน 

5) มีคุณธรรม จริยธรรมและ  

 จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

คณะกรรมการในหลักสูตร

ประเมิน 

6)  มีความรูและทักษะ

 ทางดานภาษามลายู 

 สามารถประยุกตทฤษฎี

 ไปสูการปฏิบัติงานใน

 หนาท่ีอยางมี

 ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมเสริมทักษะทางดานภาษา

มลายู 

การประเมินผลจากการเขารวม

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

        2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

            2.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

        2.1.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การปฏิบั ติตนตามกรอบระเบียบ 

ขอบังคับของสถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ

เรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน 

อดทน และสูงาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและ

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ัง

เคารพ ในคุณคาและศักด์ิศรีของความ

เปนมนุษย 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมี

จิตสํานึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มี

จิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร   

เพ่ือบมเพาะใหนักศึกษามี

ระเบียบวินัย โดยเนนการ 

เข าชั้ น เ รี ยน ให ตร ง เ วล า 

ตลอดจนกา รแต ง ก า ย ท่ี

เป น ไปตามระ เบี ยบของ 

 มหาวิทยาลัย นักศึกษาตอง

มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ส ถ า บั น  แ ล ะ สั ง ค ม  

เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน และมีความ

ซ่ือสัตยสุจริต 

2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

( Dialectics)  ใ น ป ร ะ เ ด็ น

วิกฤติดานคุณธรรมจริยธรรม

ของสังคมและวิชาการ  

3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ

เชิงปฏิบัติการ (Interactive 

action learning) 

4)  การ ใช กร ณี ศึกษา  (Case 

study) 

5)  มีการจัด กิจกรรมสํ าหรับ

พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู ด า น

คุณธรรม จริยธรรม และการ

มีจิตอาสา 

1) วัดและประเมิน

จ า ก ผ ล ก า ร

วิ เ ค ร า ะห แบบ

วิภาษวิธี 

2) วัดและประเมิน

 จากกลุมเพ่ือน 

3) วัดและประเมิน

จ า ก ผ ล ง า น

กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมิน

จากผลการ เข า

ร ว ม กิ จ ก ร ร ม

เส ริ ม คุณธ รรม 

จริยธรรม และ

การมีจิตอาสา 
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  2.1.2  ดานความรู 

 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการ

เขาถึงแหลงการเรียนรู  

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การบู รณาการคว ามรู  และการ

ประยุกตความรู 

3) มีความรูและความเขาใจเ ก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหา

ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยใหผู เรียนมีการเรียนรูดวย

ตนเอง การเรียนรูแบบ มีสวนรวม 

สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูบูรณา

การความรู  และประยุ กต ใ ช

ความรูตามหลักการและทฤษฎีท่ี

สําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษาโดยใช

กลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ัง 

การบรรยายรวมกับการอภิปราย 

การคนควา กรณีศึกษาตลอดจน

นําเสนอประเด็นท่ี  ผูเรียนสนใจ 

เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 

1)  การทดสอบยอย 

2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษา 

ปลายภาคการศึกษา 

3)  ประเมินจากรายงานการศึกษา

คนควา  

4)  ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 

 

 

2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถใช ทักษะการคิดอย า ง มี

วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิง

เหตุผล และคิด เชิงบูรณาการ ใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสราง

ประโยชนตอตนเองและสังคมได 

 

การสอนท่ีเนนใหผู เรียนไดฝก

ทักษะการ คิดและการแก ไข

ปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม

ใน 

สถานการณท่ัวไป โดยใชวิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย เชน  การ

อภิปรายกลุม  การทํากรณีศึกษา  

การโตวาที  การจัดทําโครงการ  

และการใชเกมส  เปนตน  

 

การประเมิน เปนการวัดและการ

ประเมินทักษะการคิด และการ

แกไขปญหา  เชน 

1)  การสอบวัดความสามารถในการ

คิดและแก ไ ขปญห า โ ดย ใ ช

กรณีศึกษา 

2)  การประเมินจากผลงานท่ีเกิด

จากการใชกระบวนการแกไข

ปญหา  การศึกษา คนควา 

อยางเปนระบบ การวิเคราะห

วิ จ า รณ  เ ช น  ร า ย ง าน กา ร

วิเคราะหวิจารณ  กรณีศึกษา 
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การศึกษาอิสระ  รายงานผลการ

อภิปรายกลุ ม   การประชุ ม

ปรึกษาปญหา  และการสัมมนา 

 

  

 

 

2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

2) มีความรับผิดชอบตอบทบาท

หนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง 

ตอผูอ่ืน และตอสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ี

ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

 

 

 

นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะ

ปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม  

ดังนั้นอาจารยผูสอนตองจัดการเรียน

การสอน ดังนี้ 

1) กลยุทธการสอนท่ี เนนการ มี

ปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนกับ 

ผู เรียน ผู เรียนกับผูสอน และ

ผูเรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี

การทํางานเปนกลุม เพ่ือสงเสริม 

การแสดงบทบาทของการเปนผูนํา

และผูตาม 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา

ไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ

ท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

  1) การประเมินความสามารถในการ

ทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน และ

ทีมงานอยางมี ประสิทธิภาพและ

สรางสรรค 

2) การประเมินผูเรียนในการแสดง

บทบาทของการเปนผูนําและผู

ตาม ในสถานการณการ เรียนรู

ตามวัตถุประสงค 

3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม

และการเขารวมกิจกรรมของ 

นักศึกษา 
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  2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
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1) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน

ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร  โ ด ย ใ ช

เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถใน

การวิ เคราะห ตัวเลข  แปลผล  

แล ะนํ า เ สนอข อ มู ล ได อ ย า ง

เหมาะสม และใช เปนพ้ืนฐาน

แกปญหาและการตัดสินใจใน

ชีวติประจําวัน 

4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการ

 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

 สืบคนขอมูลเพ่ือการแสวงหา

 ความรู 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ท่ี เนน ใหผู เ รี ยนได ฝ ก

ทักษะการสื่ อสารระหว า ง

บุคคล ท้ังการพูด การฟง และ

ก า ร เ ขี ย น ใ น ก ลุ ม ผู เ รี ย น 

ระหวางผูเรียนและผูสอน และ

บุคคลท่ีเก่ียวของ 

2) การจัดประสบการณการ

เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนได

เลือกและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ี 

 หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3) การจัดประสบการณการ

 เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใช

 ความสามารถในการเลือก

 สารสนเทศและฝกทักษะการ

 นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการ

 ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ

 ผูฟงและเนื้อหาท่ีนําเสนอ 

1) การประเมินผลงานตาม

กิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยใชแบบสัง เกต และ

แบบประเมินทักษะการพูด 

การเขียน 

2)  การทดสอบทักษะการฟง

จ า ก แ บ บ ท ด ส อ บ ท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงค

การเรียนรู 

3) การทดสอบการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชขอสอบ การ 

 ทํารายงานกรณี และการ

 วิ เ ค ร าะห ข อ มู ลผลการ

 ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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     2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน   

 2.2.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) ปฏิบั ติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพท่ี กําหนดโดยองคกร 

วิ ช า ชี พ  คื อ  คุ รุ ส ภ า แ ล ะ       

ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 

ขอบังคับของสถาบันและสังคม

และมีวินัยในการเรียนตรงตอ

เวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน 

และสูงาน 

2) พั ฒ น า ต น เ อ ง ต า ม แ น ว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม

และรวมสรางสังคมปรองดอง
เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

4) การแสดงออกถึงการเคารพ

สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผู อ่ืน  รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย 

5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 

 และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
6) การแสดงออกถึงการยึดม่ันใน

 คุณธรรมและจริยธรรมตาม
 กรอบวิชาชีพ 

1) กําหนดใหผูสอนทุกคนมี

 วัฒนธรรมองคกรตาม

 จรรยาบรรณวิชาชีพครูเพ่ือเปน

 การปลูกฝงใหนักศึกษามีความรู 

 ความเขาใจ และปฏิบัติไดตาม

 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) ผูสอนทุกคนตองสอดแทรก  

    คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยา 

    บรรณวิชาชีพครู การอยูรวมกันใน 

    สังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ 

    ใชกรณีตัวอยาง (Case study)  

    ในการสอนทุกรายวิชา  

3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี  

    ในประเด็นวิกฤตดาน 

    คุณธรรม จริยธรรมของสังคม 

    และวิชาการท้ังประเด็นวิกฤตของ 

    จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ู

    เปนรายปตลอดหลักสูตร 

1) มีการประเมินระหวางเรียน     

    ควบคูไปกับการประเมินใน 

    ทุ ก ร า ย วิ ช า  โ ด ย ผู เ รี ย น

ประเมิน ตนเอง กลุมเพ่ือน 

อ า จ า ร ย  แ ล ะ ใ ช วิ ธี ก า ร

ประเมินท่ีหลากหลาย ไดแก 

การสัง เกต การสัมภาษณ 

การสนทนากลุมแบบประเมิน

ตนเอง   

2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม 

    เสริมคุณธรรม จริยธรรมและ   

    ผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น  

เรียน การรวมกิจกรรม    

   การแตงกาย และการสงงาน   

ตามกําหนด ระยะเวลา ท่ี

กําหนด 

4) ประเมินจากการเขารวม   

กิจกรรมเสริมความเปนครู

ของนักศึกษา 
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2.2.2  ผลการเรียนรูดานความรู  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี
และการปฏิบัติ รายวิชาใน
หลักสูตร 

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการวิชาชีพครู
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท่ี คุ รุ ส ภ า
กํ าหนด กับศาสตร อ่ื นๆ ท่ี
เก่ียวของ 

3)  ใชความรูและทักษะในศาสตร
 ขอ ง วิ ช า เ ฉพาะด านกลุ ม
 วิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก
 ไปใชประยุกตแกปญหาในการ
 ปฏิบัติงาน 

 

 

1) การวิเคราะหและสังเคราะหองค

ความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ 

(Inquiry  method) 

2) การทบทวนวรรณกรรมทาง

วิชาชีพครูและสรุปสถานะขององค

ความรูทางวิชาชีพครูรวมกัน

ระหวางผูสอนและผูเรียน 

3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับ

ความถูกตอง คุณคา  การตอยอด

องคความรูและทฤษฏีเก่ียวกับ

วิชาชีพครู 

4) ใชการเรียนรูแบบรวมมือ 

(Collaborative learning) เพ่ือ

ประยุกตใชองคความรูเก่ียวกับ

วิชาชีพครูและสามารถเลือก

ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบททาง

สังคมของพ้ืนท่ีได  

5) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 

เปนรายปตลอดหลักสูตร   

ประเมินดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

เพ่ือใหครอบคลุมการประเมิน

ดานความรู ดังนี้ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคการศึกษา  

ปลายภาคศึกษา 

3) ประเมินจากรายงาน 

การศึกษาคนควา 

4) ประเมินจากรายงาน ชิ้นงาน  

   และ/หรือ การนําเสนอใน 

   ชั้นเรียน 

5) ประเมินจากรายวิชาฝก 

   ปฏิบัติการ และ/หรือ การทํา 

   วิจัยในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากการเขารวม

กิจกรรมเสริมความเปนครู

เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 

 

 2.2.3  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

 1) แสดงออกถึง ความสามารถ
  ในการคิดวิเคราะห  
  สังเคราะห ประเมินคา ใน

1) การเรียนรูผานกระบวนการคิดเพ่ือ

ส ง เ ส ริ ม ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห  

1) นักศึกษาประเมินกระบวนการ  

   พัฒนาความสามารถทาปญญา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

  การนําความรูไปใชในการ
  ปฏิบัติงานและการจัดการ
  เรียนรู เ พ่ือแกปญหาและ
  พัฒนาผู เ รี ยน ได อ ย า ง มี
  ประสิทธิภาพ 

 2) แสดงออกถึงความสามารถ

  ในการคิดริเริ่มสรางสรรค
  และพัฒนานวัตกรรมดาน
  การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
  ผูเรียน 

 3) นําความรูเก่ียวกับแนวคิด 

  ทฤษฎีและหลักการท่ี 
  เก่ียวของในศาสตรไปใชใน
  การจัดการเรียนรู   
  แกปญหา การพัฒนาผูเรียน 
  และการวิจัยตอยอดองค
  ความรู 

 4) มีความเปนผูนําในการ 

  ปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน
  ในการพัฒนาการสอน 

 5) ความสามารถในการวิจัยตอ

  ยอดองคความรูเพ่ือ 
  ตอบสนองความตองการของ
  ทองถ่ินและสังคม 

คิ ด สั ง เ ค ร า ะ ห คิ ด ป ร ะ เ มิ น ค า 

แ ล ะ คิ ด อ ย า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ 

โดยจัดให มี กิจกรรมในลักษณะ 

ต า งๆ  เ ช น  ก า รอภิ ป ร า ยกลุ ม  

การคิดวิเคราะห หรือ แกปญหาจาก

ประเด็นวิกฤตทางวิชาชีพครู 

 

2) การเรียนรูผานระบวนการ  วิจัยเชน 

การศึกษาคนควาขอมูล จากแหลง

เรียนรูตางๆ การใชสื่อเทคโนโลยี 

การทําโครงงาน และการทําวิจัยใน

ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนในหลักสูตร 

3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี    

    เก่ียวกับประเด็นวิกฤติทาง    

    วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม  

4) จั ด กิจกรรม เสริ มคว าม เป นครู    

เปนรายปตลอดหลักสูตร 

   ของตนเองในแตละข้ันตอน 

 เชน การสังเกต การต้ังคําถาม  

   การสืบคน การคิดวิเคราะห  

   การสังเคราะห  การสะทอน 

   และสื่อความคิด 

 

 

2) ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ 

   ทางปญญาท้ังการคิดท่ี เปน 

   นามธรรมและการแสดงออก 

   ท่ี เ ป น รู ป ธ ร รม  เ ช น  จ า ก 

   ก ร ะ บ ว น ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง 

   นัก ศึกษา กระบวนการคิด  

   การสื่อความคิด  ความเขาใจ  

   ความคิดสรางสรรคของผลงาน 

3) ประเมินจากผลการวิเคราะห 

   แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็น 

   วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและ 

   ทางสังคม 

4) ประเมินจากผลการทําวิจัยใน 

   ชั้นเรียน การเขารวมกิจกรรม 

   เสริมความเปนครู เปนรายป 

   ตลอดหลักสูตร 

 2.2.4  ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี
ความสัมพันธ ท่ีดี   และมี
ความรับผิดชอบตอผูเรียน 
ผูรวมงาน และชุมชน 

2) เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห ผู เ รี ย น

1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมี 

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ 

ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ 

ผูเรียนกับสังคม 

1) ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม 

ความสามารถในการทํางาน

รวมกับกลุมเพ่ือน และการ

แสดงออกของนักศึกษาในการ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

ผูรวมงานผูปกครอง และ
ชุมชน มีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู 

3) เอาใจใส ในการรับฟ ง มี
ค ว า ม ไ ว ใ น ก า ร รั บ รู
ความรูสึกของผูอ่ืน 

4) พั ฒ น า ค ว า ม สั ม พั น ธ
ร ะหว า งบุ คคล  มี คว าม
รั บผิ ดชอบตามบทบาท
หนาท่ี 

 

 

5) มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บก า ร
พัฒนาการเรียนรูในศาสตร
อยางตอเนื่อง 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี   

     ใชกระบวนการกลุม เพ่ือการ   

     เรียนรูทักษะความสัมพันธ และ   

     ความรับผิดชอบตามบทบาท   

     หนาท่ี เพ่ือสงเสริมการแสดง   

     บทบาทของการเปนผูนําและ 

     ผูตาม 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 

     เนนการลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี ใน 

     สถานศึกษา เพ่ือการเรียนรูและ 

     ฝกปฏิบัติจริง 

 

 

4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู   

 เปนรายปตลอดหลักสูตร 

นําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียนอยาง มีประสิทธิภาพ 

และสรางสรรค   

2) ประ เ มินจากพฤ ติกร รม ท่ี

แ ส ด ง อ อ ก ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ

กิจกรรมตางๆในสถานการณ

ตางๆ 

3) ประเมินจากผูเรียนในการ  

แสดงบทบาทของการเปน  

ผูนําและผูตามในสถานการณ

การเรียนรูตามวัตถุประสงค 

 

 

4) ประเมินผลจากการเขารวม   

    กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน

รายปตลอดหลักสูตร 

 

 2.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แสดงออกซ่ึงความสามารถใน
การวิ เคราะหขอมูล สรุป
ความคิดรวบยอด เก่ียวกับ
ศาสตรกลุมวิชาชีพครู และ
กลุมวิชาเอกขาวสารท่ีเปน
ตัวเลขภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพ่ือเขาใจปญหา และพัฒนา
ผูเรียน 

2) แสดงออกซ่ึงความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู และงาน

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนมีการ

ใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในการ

ติดตอสื่อสารระดับบุคคล  กลุม

คน การฟง  และการเขียนในกลุม

ผูเรียนระหวางผูเรียนและผูสอน

และบุคคลท่ีเก่ียวของ 

2) จัดประสบการณการ เรี ยนรู ท่ี

สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช

1) ประเมินผลจากการนําเสนอ

ร า ย ง าน ขอ งนั ก ศึ กษ า ใ น

ประเด็นท่ีเ ก่ียวของกับการ

วิเคราะหหัวขอสภาพปญหา

ทางวิชาชีพครู 

2) ปร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช ภ า ษ า

สื่อสารและการประยุกตใช

เทคโนโลยีจากการนําเสนอ

รายงานของนักศึกษา 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

ท่ีรับผิดชอบ 
3) แสดงออกซ่ึงความสามารถใน

การสื่อสาร  และมีทักษะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูลเพ่ือการ
แสวงหาความรู และสามารถ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม 

4) สามารถ อาน เขียน และ
เขาใจ ขอความ บทความ 
และขอมูลขาวสารท้ังท่ีเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบและ

วิธีการวิเคราะหสถานการณท้ัง

สถานการณจริงและสถานการณ

จําลอง และนําเสนอการแกปญหา

ท่ีเหมาะสม   

3) จั ดป ร ะส บกา รณ ก า ร เ รี ย น รู

สงเสริมใหผู เรียนไดใช  ความรู

ค ว า มส า ม า ร ถ ใ น กา ร สื บ ค น

บทความทางภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีการศึกษาท่ีนาสนใจ 

4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูเปน

รายปตลอดหลักสูตร 

3) ประ เ มินจากการ เ ข า ร ว ม

กิจกรรมเสริมความเปนครู  

เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 

  

 

2.2.6  ผลการเรียนรูดานทักษะดานการจัดการเรียนรู  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรูดาน
วิชาชีพไปใชในการจัดการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนให
ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู ไ ด เ ต็ ม
ศักยภาพ 

2) แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู การใชแหลงเรียนรูท่ี
ห ล า ก ห ล า ย  ก า ร วั ด ผ ล 
ประเมินผล และทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน 

1) ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอน 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 เชน การศึกษากรณีตัวอยาง

 จากหองเรียน กาสังเกตการณ

 สอนแบบตางๆ การสัง เกต

 พฤติกรรมของผู เรียน การ

 สัมภาษณหรือ พูดคุยกับผูมี

 ประสบการณสอน การทํา

 แผนการสอน การผลิตสื่ อ

 ประกอบการสอน การทดลอง

 สอน การทําวิจัยในชั้นเรียน  

1) วัดและประเมินผลการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู

กอนปฏิบัติการสอน 

2) วัดและประเ มินผลการ

ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 

3) วัดและประเมินผลจากการ

เขารวมกิจกรรมเสริมความ

เปนครู  เปนรายปตลอด

หลักสูตร 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

3) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
จัดการเรียนรู ท่ี มี รูปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปน
ทางการ (Formal) รูปแบบ
ก่ึ ง ท า ง ก า ร  ( Non-
formal)และรูปแบบไมเปน
ทางการ (Informal)  อยาง
สรางสรรค 

4) มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู  โ ด ย ใ ช
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียน   

5) สามารถบูรณาการความรู
ศาสตรของกลุมวิชาชีพครู
ร ว ม กับศ าสต ร ข อ งกลุ ม
วิชาเอกเพ่ือใชในการจัดการ
เ รี ยนการสอน ได อย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 การประเมินผูเรียน 

2) ฝกปฏิบั ติการสอนเต็มเต็ม

รูปแบบและเต็มเวลาใน   

      สถานศึกษา  

3) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู

เปนรายปตลอดหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

 (Curriculum Mapping)  

     3.1  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู 

   รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

     3.1.1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม  

 (1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 

    (2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน  

  อดทน และสูงาน 

    (3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพ 

   ในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

78 



93 

 

 

  (4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

       (5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

   สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

     3.1.2)  ดานความรู 

 (1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  

 (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 

 (3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของ 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     3.1.3)  ดานทักษะทางปญญา 

 (1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิด

เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  

    3.1.4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

       (2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอ 

    สังคม 

  (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

  3.1.5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี 

   สารสนเทศ  

  (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

   (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได 

     อยางเหมาะสม 

   (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล 

  ไดอยางเหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจใน

 ชีวิตประจําวัน  

(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ 

 การแสวงหาความรู   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 

รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

2. ดานความรู 

 

 

 

 

 

3. ดาน

ทักษะ

ปญญา 

 

 

4. ดานทักษะการ

มีปฏิสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 ขอ

1 

ขอ

2 

ขอ

3 

ขอ

4 

ขอ 

5 

ขอ

1 

ขอ

2 

ขอ 

3 

ขอ 

1 

ขอ

2 

ขอ 

1 

ขอ 

2 

ขอ 

3 

ขอ

1 

ขอ 

2 

ขอ

3 

ขอ 

4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ                  
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน                  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  

 

           ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ) 

 

 

รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

 

 

 
 

3. ดาน

ทักษะ

ปญญา 

 
 

4. ดานทักษะ

การมี

ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 
 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 ขอ

1 

ข อ

2 

ข อ

3 

ข อ

4 

ข อ

5 

ข อ

1 

ข อ

2 

ข อ

3 

ขอ 

1 

ข อ

2 

ข อ

1 

ข อ

2 

ข อ

3 

ข อ

1 

ข อ

2 

ข อ

3 

ขอ 

4 

2100112 วิทยาการแหงความสุข                  

2100113  สุนทรียวิจักขณ                  

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                   

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                    

2100118 ความจริงของชีวิต                    

2100119 การพัฒนาตน                    

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    
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2150101 สังคมภิวัตน                  

2150102 การจัดการทางสังคม                  

  

 

 
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ตอ) 

 

 

รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 
 

2. ดานความรู 

 

 

 

 
 

3. ดาน

ทักษะ

ปญญา 

 
 

4. ดานทักษะ

การมี

ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

ขอ 

1                                                          

ข อ

2 

ขอ 

3 

ข อ

4 

ข อ

5 

ข อ

1 

ข อ

2 

ข อ

3 

ขอ1 ข อ

2 

ข อ

1 

ข อ

2 

ข อ

3 

ข อ

1 

ข อ

2 

ข อ

3 

ขอ 

4 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต                    

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

97 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                   

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.2.1)   ดานคุณธรรม จริยธรรม  

 (1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภาและปฏิบัติ

  ตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการเรียนตรงตอ 

  เวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทนและสูงาน 

                    (2)  พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

                    (3)  ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพ่ือการอยูรวมกันอยาง 

  สันติสุข 
                    (4)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รวมท้ังเคารพใน 

  คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
                    (5)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

   (6) การแสดงออกถึงการยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

 3.2.2)   ดานความรู            

          (1) มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ รายวิชาใน 

      หลักสูตร 
  (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานท่ีคุรุสภา 
       กําหนดกับศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 (3) ใชความรูและทักษะในศาสตรของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอกไปใช
  ประยุกตแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
 3.2.3)  ดานทักษะทางปญญา 
 (1)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ในการนํา 
  ความรูไปใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนได
  อยางมีประสิทธิภาพ    
 (2)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมดานการ 
  จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน   
 (3)  นําความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของในศาสตรไปใชในการจัดการ
  เรียนรู  แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู 
 (4)  มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอน 
                (5) ความสามารถในการวิจัยตอยอดองคความรูเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน

และสังคม 
 3.2.4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  แสดงออกถึงการมีความสัมพันธท่ีดี  และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน และ
  ชุมชน 
 (2) เปดโอกาสใหผูเรียนผูรวมงานผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
 (3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน 
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 (4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี 
 (5)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง 
 
 3.2.5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี  
  สารสนเทศ 
 (1)  แสดงออกซ่ึงความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบยอด เก่ียวกับ

ศาสตรกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอกขาวสารท่ีเปนตัวเลขภาษาพูด ภาษาเขียน 
เพ่ือเขาใจปญหา และพัฒนาผูเรียน 

 (2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู และ
งานท่ีรับผิดชอบ 

 (3) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการสื่อสาร  และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู และสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 (4) สามารถ อาน เขียน และเขาใจ ขอความ บทความ และขอมูลขาวสารท้ังท่ีเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 3.2.6)  ดานทักษะการจัดการเรียนรู 
 (1) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการบูรณาการความรูดานวิชาชีพไปใชในการจัดการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
 (2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู การใชแหลงเรียนรูท่ี 
  หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนา 
  ผูเรียน 
 (3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ 
  (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)  
  อยางสรางสรรค 
 (4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน   
 (5)  สามารถบูรณาการความรูศาสตรของกลุมวิชาชีพครูรวมกับศาสตรของกลุมวิชาเอก 
  เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 



101 

 

 

 

 



101 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 
 

 
รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1100201 ภาษาและวัฒนธรรม                             

1101101 ความเปนคร ู                             

1101202 ปรัชญาการศึกษา                             

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณ 

                            

1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน                             

1102202 การพัฒนาหลักสูตร                             

1102304 การจัดการเรียนรูและการ 
             จัดการหองเรียน 

                            

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
  สารสนเทศทางการศึกษา 

                            

1104201 การวัดและประเมินผล 
  การเรียนรู 

                            

1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                             

1105202 จิตวิทยาสาํหรับคร ู                             

1106101 ประกันคณุภาพการศึกษา                             

1100102 การพัฒนาทักษะการคดิ                             

1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู                             
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1100104 การสอนเพศศึกษา                             

1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน                             

1102203 การนิเทศการสอน                             

1103101 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา                             

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                             

1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                             

1109101 นันทนาการเบื้องตนสาํหรับคร ู                             

1109202 กํากับลูกเสือ-เนตรนาร ี
  สํารองข้ันความรูเบื้องตน 

                            

1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี 
 สามัญข้ันความรูเบื้องตน 

                            

1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี 
  สามัญรุนใหญข้ันความรูเบื้องตน 

                            

1100403 ฝกปฏิบตัิวิชาชีพครู 1                             

1100404 ฝกปฏิบตัิวิชาชีพครู 2                             
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                             

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                             

2111101 การฟงและพูดภาษามลายูระดับ

 ตน 

                            

2111202 การฟงและพูดภาษามลายู

 ระดับกลาง 

                            

2111303 การฟงและพูดภาษามลายูระดับสูง                             

2111104 การอานและการตคีวามภาษา

 มลาย ู

                            

2111205 การอานแบบบูรณาการ                             

2111306 การอานเพ่ือการสอนภาษามลาย ู                             

2111107 กลวิธีการเขียนภาษามลาย ู                             

2111208 การเขียนเชิงวิชาการภาษามลาย ู                             

2111109 ไวยากรณภาษามลายูระดับตน                             

2111210 ไวยากรณภาษามลายูระดับกลาง                             

2111311 ไวยากรณภาษามลายูระดับสูง                             
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

2111112 ภาษาศาสตรภาษามลายูเบื้องตน                             

2111213 ภาษาศาสตรสังคม                             

2111114 กลวิธีการแปลภาษามลาย ู                             

2111215 การแปลภาษามลาย-ูไทย                             

2111316 การแปลภาษาไทย-มลาย ู                             

2111417 อักษรยาวีสําหรับการสอนภาษา

 มลาย ู

                            

2111318  วรรณคดีมลายูเบื้องตน                             

2111419 วรรณกรรมมลายสูําหรบัเด็ก                             

2111420 การวิจัยในช้ันเรียนภาษามลาย ู                             

2111121 ความสมัพันธทางดานภาษาใน

กลุมประเทศท่ีใชภาษามลาย ู
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2111222 ภาษาศาสตรสําหรับครสูอนภาษา

 มลาย ู

                            

2111323 การเรียนรู ภาษามลายู โดยใช

 คอมพิวเตอร 

                            

 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

2111324 การวิเคราะหเปรียบเทียบ

 ภาษาไทย-ภาษามลาย ู 

                            

2111325 ภาษาศาสตรประยุกต                             

2111326 จิตภาษาศาสตร                             

2111327 การวิจัยทางภาษามลาย ู                              

2111428 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารทาง

 วิชาการ 

                            

2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลาย ู                             

2111430 การวัดและการประเมินผลทางการ

สอนภาษามลาย ู

                            

2111431 การสัมมนาการสอนภาษามลาย ู                             

  ความรับผดิชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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2111432 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับ

 ประถมศึกษา 

                            

2111433 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับ

 มัธยมศึกษา 

                            

2111434 เทคนิคการสอนภาษามลายูสาํหรับ

 ครูภาษามลาย ู

                            

2111435 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษา

มลาย ู

                            

 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการ
จัดการเรียนรู 
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ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

2111336 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษา

 มลาย ู

                            

2111337 การสอนภาษามลายูเปน 

 ภาษาตางประเทศ 

                            

2111438 การออกแบบหลักสูตรและ

บทเรียนการสอนภาษามลาย ู

                            

2111439 การสอนภาษามลายใูนกลุม

 ประเทศอาเซียน 

                            

  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

    การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัด 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

   ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ี

คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา  หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา

หลังจากการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้ 

  - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารยผูสอน 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา 

โดยตรวจขอสอบ ผลงาน  วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 - ประเมินความกาวหนาในสายงานของบัณฑิตจากตัวบัณฑิต 

 - ประเมินจากบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพ ในเรื่องของความพรอมทางดานความรูจาก 

  สาขาวิชาท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตร เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

       เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอท่ี 34 และฉบับท่ี 2 ขอ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

    1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม            

  ความรับผิดชอบ การสรางผลงานวิชาการ การทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน  

    1.2 การฝกอบรมอาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

    1.3 การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการเขารวมเปน

 คณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส  

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  

    2.1  การพัฒนาความรู และทักษะการจัดการเรียนรู  การวัด และการประเมินผล 

การพัฒนาความรู และเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายใน 

และหนวยงานภายนอก รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ

ตางประเทศสงเสริมทางดานการจัดการเรียนรู การออกแบบขอสอบและการวัดประเมินผล 

    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  

- การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

- การพัฒนาดานการวิจัย กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกทานเขียนรางบทความวิจัยในทุก ๆ 

 ปงบประมาณ เพ่ือเปนการเตรียมพรอมขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร  

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1) พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 

2) กระตุนใหนักศึกษาเกิดการใฝรู 

มีแนวทางการเรียนท่ีสรางท้ัง

ความรูความสามารถในวิชาชีพ 

3) ตรวจสอบและปรับปรุง

หลักสูตรใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน 

4) มีการประเมินมาตรฐาน

หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 

1) แตงต้ังคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรทําหนาท่ีรับผิดชอบ

หลักสูตร กํากับดูแล และให

คําแนะนําแกอาจารยผูสอนให

ดําเนินงานเปนไปตามท่ีกําหนด

ไวในหลักสูตร โดยมุงหวังผลให

เกิดความสําเร็จตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ตองเปนอาจารยประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาการสอน

ภาษามลายู  

3) การจัดการเรียนการสอน

อาจารยผูสอนจะตองวางแผน

จัดการเรียนการสอนโดยจัดทํา

ตามรายละเอียดใน มคอ. 3  

1) หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ

มาตรฐานท่ีกําหนดโดย

หนวยงานวิชาชีพ มีความ

ทันสมัย และมีการปรับปรุง

สมํ่าเสมอ 

2) จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ

และวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให

นักศึกษาคนควา 

3) จํานวนและรายชื่อคณาจารย

ประจํา คุณวุฒิ ประสบการณ 

และการพัฒนาอบรมท่ีพัฒนา

ศักยภาพของอาจารย 

4) จํานวนบุคลากร ผูสนับสนุน

การเรียนรู และบันทึกกิจกรรม

ในการสนับสนุนการเรียนรู 

5) การประเมินหลักสูตร จัดใหมี

การประเมินหลักสูตรอยางเปน
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ระบบ ท้ังดานการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผล การ

ประเมินความพึงพอใจของ

หนวยผูใชบัณฑิต 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

     เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได       

จะดําเนินการจัดทําแผนงานในโครงการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร              

เชน โครงการจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

     2.2.1 สถานท่ี  

ลําดับ 
รายการและ

ลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมีอยูแลว 

จํานวนท่ี

ตองการ 

เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 หองเรียน 1 หอง -  

2 หองหลักสูตรและเก็บวัสดุ

อุปกรณ 

1 หอง 1 หอง  

3 หองคนควา 1 หอง 2 หอง  

 

2.2.2 อุปกรณการสอน  

   1)  อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษามลายู 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 

อยูแลว 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 

อยูแลว 

1 เครื่องเลนแผนซีดี 3 

2 ชุดเครื่องขยายเสียงไรสายพรอมไมโครโฟน 4 

3 ตูแอมปอเนกประสงค 3 

4 เครื่องโปรเจคเตอร 1 

5 โทรทัศน 1 

6 ชุดเครื่องเสียง 1 

7 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 1 

8 เครื่องคอมพิวเตอร 4 

9 เครื่องพิมพ (Printer) 2 

10 เครื่องฉายขามศีรษะ 1 

11 เครื่องถายเอกสาร 1 

12 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 1 

13 โตะเกาอ้ีเรียน 30 

14 ตูเก็บเอกสาร 5 

15 โตะวางอุปกรณและเกาอ้ี 10 

16  โตะเกาอ้ีสําหรับอาจารย 14 

 

 

 

 

 

 

 

              2)  อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะครุศาสตร 

ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ท่ีมีอยูแลว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 3 

2 เครื่องพิมพ 1 

3 เครื่องฉายขามศีรษะ - 

4 เครื่องVisualizer - 
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ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ท่ีมีอยูแลว 

5 เครื่อง copy printer - 

6 เครื่องถายเอกสาร 1 

7 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 1 

8 เครื่องโทรสาร - 

9 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - 

10 กลองถายภาพดิจิตอล 1 

11 กลองบันทึกภาพ DVD 1 

12 กลองถายภาพวิดิทัศน 1 

13 เครื่องโปรเจ็คเตอร 1 

14 โทรทัศนสี 2 

 

     2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ    

 สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะ

ใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ตจาก 

WEBSITE http:// yru.ac.th. 

  2.2.3.1  เอกสารและตํารา  

 1) หนังสือ 

   1.1) ภาษาไทย             จํานวน  108 ชื่อเรื่อง 

   1.2) ภาษาอังกฤษ (Malay) จํานวน  669 ชื่อเรื่อง 

รวม  777 ช่ือเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 

    2.1) ภาษาไทย   จํานวน   5 ชื่อเรื่อง 

    2.2) ภาษาอังกฤษ        จํานวน   - ชื่อเรื่อง 

 รวม   5 ช่ือเรื่อง 

 3) วารสาร/นิตยาสาร 

 3.1)  ภาษาไทย   จํานวน  229 ชื่อเรื่อง 

 3.2) ภาษาอังกฤษ        จํานวน      - ชื่อเรื่อง 

 รวม  229 ช่ือเรื่อง 
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               2.2.4 ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูป 

ระบบฐานขอมูลสําเร็จรูปเพ่ือการคนควาและฐานขอมูล Online มี 4 ระบบฐานขอมูล   

ประกอบดวย 

1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 

      (1) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Net Library)  

  (2) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย (eBook.com)  

              (3) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน (Springer Link) 

2) ระบบฐานขอมูล E-Learning ประกอบดวย 1 ฐานขอมูล ดังนี้ 

 (1) ฐานขอมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                          

 (http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 

3) ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 7 ฐานขอมูล ดังนี้ 

(1) ฐานขอมูล Academic Search Elite เปนฐานขอมูลท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม          

สหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก   

        (2) ฐานขอมูล Education Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษาท่ีมี

เนื้อหาครอบคลุมการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  

             (3) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. WilsonCompany  

             (4) ฐานขอมูลวารสารตางประเทศ (http://atoz.ebso.com และ      

  http://www.sciencedirect.com  http://vnweb.hwwilsonweb.com) 

              (5) ฐานขอมูลรวบรวม link เขาสู Web วารสาร หรือหนังสือ    

   (http://www.doaj.org/) 

              (6) ฐานขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน    

   (http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 

              (7) ฐานขอมูลรายงานชื่อวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกสในสาขาตางๆ       

      (http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 

 4) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 9 ฐานขอมูล ดังนี้  

           (1) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Thailis 

           (2) ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 

           (3) ฐานขอมูลบรรณานุกรม และบทคัดยอของวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและ 

 ปริญญาเอกตางประเทศ ProGuest  

   (4) ฐานขอมูลหองสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

     (http://www.riclib.nrct.go.th) 
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  (5) ฐานขอมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    

   (http://www.trf.or.th) 

   (6) ฐานขอมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน  

  คณะกรรมการ  ศึกษาแหงชาติ (สกศ.)  (http://www.riclib.nrct.go.th) 

   (7) ฐานขอมูลงานวิจัยตางประเทศ (http://www.j-gate.informindia.co.in/) 

   (8) ฐานขอมูลงานวิจัย และหนังสือตางประเทศ(http://highwire.stanford.edu/) 

                      (9) ฐานขอมูลเฉพาะทางท่ีมีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

   ระดับอาจารย และวารสารตางประเทศ เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม   

  (http://www.moralcenter.or.th)  

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

        2.3.1 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซ้ือตํารา หนังสือท่ีเก่ียวของเพ่ือบริการ

    อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการใช

    หองสมุดระหวางมหาวิทยาลัยภายในประเทศดวย 

       2.3.2 มีความรวมระหวางองคกรภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

    องคกรตางประเทศ เชน สถานทูตสหรัฐอเมริกา (American Conner)  

    มหาวิทยาลัย Utara University Malaysia, University Sain Malaysia, Asia 

    Foundation 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการสํารวจความตองการตํารา 

  หนังสืออางอิง เอกสาร จากคณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา สํานักวิทยบริการ 

  ดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือ วารสารตางๆ เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยเปนประจํา 

  ทุกป 

 

3. การบริหารคณาจารย 

     3.1 การรับอาจารยใหม  

       มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบ และหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย           

โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาการสอนภาษามลายู 

หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา       

เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
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แนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

 3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

 มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอ และเชิญอาจารยพิเศษตามความ

จําเปน และตามขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

      บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

      จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน 

 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารย

ท่ีปรึกษาประจํากลุมใหเปนไปตามคูมืออาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา  

  การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิชาการท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของ

 มหาวิทยาลัย  

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

     การขาดแคลนครูสอนวิชาภาษามลายูในสามจังหวัดชายแดนใต เปนปญหาใหญ

ในปจจุบัน เนื่องดวยเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี สงผลใหครูจากสถาบันอ่ืน ๆ ตระหนก

ท่ีจะทําหนาท่ีครูในสามจังหวัดชายแดนใต ท้ังนี้ครูท่ีสอนภาษามลายูในปจจุบันยังขาดใบ

ประกอบวิชาชีพครูทางดานภาษามลายูโดยสวนใหญ  

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑประเมิน  ดังนี้ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษามลายู มีตัวบงชี้ท่ี 1 - 5 ตองมีผล

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ท่ี  

6 - 12) ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณา

จากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้ 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

ปท่ี 

6 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 

    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 

    ดําเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

 

X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง 

    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 

    สาขาวิชา 

X X X X X 

 

X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 

    ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  

    มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค 

    การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

 

X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน 

    ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  

    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 

    ปการศึกษา 

 

X X X X X 

 

 

X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  

    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 

     ผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  

     อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป 

      การศึกษา 

X X X X X 

 

X 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 

     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ 

    ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 

X X X X 

 

X 

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ 

    คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน X X X X X 
 

X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 

    หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง X X X X X 
 

X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  X X X X X  
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

ปท่ี 

6 

      ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา 

      รอยละ 50 ตอป 

X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต 

      ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก 

      คะแนนเต็ม 5.0 

   

 X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  

       เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

 
เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ                 

 (ตัวบงช้ีท่ี 1 – 5)  มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไม

 นอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  

  กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซ่ึงมีรายละเอียดของ

กลยุทธการประเมินการสอน และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการ

สอนของแตละภาคการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนํา

ขอเสนอแนะไปปรับปรุง และรายงานผลตอไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
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  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 

  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเม่ือสิ้นสุดภาค 

การศึกษา 

  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ 

สอนของอาจารย 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย 

และบัณฑิตใหม 

 2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ท่ีเก่ียวของทาง

 การศึกษา 

 2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 

  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

  ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

 คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

 4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผูรับผิดชอบ  ผูใชบัณฑิต   

       ผูทรงคุณวุฒิ 

 4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 

 4.3  ดําเนินการปรับปรุง 

  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

           (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 

  4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 

   (1)  ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา 

         (มคอ.7) 

  (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยาง 

       ตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 338/2559   

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษามลาย ู

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 08/2559 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลาย ู

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวฒุภิายนอกวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

---------------------- 

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน     

สูสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เม่ือ

คราวประชุม ครั้งท่ี 9/2552  วันท่ี 15 กันยายน 2552  เห็นควรใหกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาเพ่ือถือปฏิบัติรวมกัน  ดังนี้ 

 

1. แนวปฏิบัติในการจัดผูสอนรายวิชา 

1.1 อาจารยผูสอนจะตองมีภาระงานสอนข้ันตํ่า ไมนอยกวาภาระงานสอน ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              
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1.2 กรณีอาจารยพิเศษรายชั่วโมง จะตองเปนอาจารยพิเศษท่ีไดข้ึนบัญชีเปนอาจารยพิเศษ        

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

2. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอยรายวิชาแตละภาคเรียน  

2.1 ใหจัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแตละหลักสูตรท่ีไดอนุมัติแผนไวแลว 

2.2 รายวิชาศึกษาท่ัวไป ใหจัดหมูเรียนละ 40 – 50 คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 

2.3 รายวิชาเลือกเสรี ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษา โดยจัดหมูเรียน           

ละ 40 – 50 คน ตามลําดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 

2.4 การจัดรายวิชาท่ีเปนวิชาเนื้อหา ใหจัดหมูเรียนตามกลุมพ้ืนฐาน โดยกลุมพ้ืนฐานท่ีมีนักศึกษา

ไมถึง 25 คน ใหจัดรวมกลุมกับนักศึกษากลุมพ้ืนฐานอ่ืนในรายวิชาเดียวกัน 

3. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน 

3.1 อาจารยผูสอนจะตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบฟอรม มคอ.3 หรือ มคอ.4  

 และสงคณะภายในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน 

3.2 อาจารยผูสอนจะตองเขาพบนักศึกษาเพ่ือวางแผนการสอนรวมกับนักศึกษาในสัปดาหท่ี 1 

 ของการเปดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชานั้นๆ 

3.3 อาจารยผูสอนจะตองรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอรม มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 

 และสงใหคณะภายใน 15 วัน นับจากวันสุดทายของการสอบปลายภาค 

3.4  รายวิชาเดียวกัน ใหรวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 แตอาจารยผูสอนสงรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเปนรายบุคคล 

 

 

4. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ใหอาจารยผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.2 ใหอาจารยมีการใชสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.3 ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน และหลากหลายสอดคลองกับศักยภาพของ

 ผูเรียน 

4.4 ใหมีการตรวจสอบรายชื่อผูเขาเรียน และรายงานการเขาเรียนถึงคณะท่ีนักศึกษาสังกัดทุกเดือน 

4.5 ใหสงรายชื่อผูมีเวลาเรียนตํ่ากวารอยละ 80 และตํ่ากวารอยละ 60 ผานคณะท่ีอาจารยสังกัด

 กอนสอบ 4 สัปดาห 

5. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา 
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5.1 จัดใหมีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซ่ึงประกอบดวย 

 คณบดี     ประธานกรรมการ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 

 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  กรรมการ 

 หัวหนาภาควิชา    กรรมการ 

 หัวหนางานจัดการศึกษาของคณะ  เลขานุการ 

 

 หนาท่ี 

1. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของ 

คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

2. จัดทําแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และกํากับ 

ดูแลใหเปนไปตามแผนพัฒนาวิชาการ 

3. จัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแตละปการศึกษา 

4. พิจารณากลั่นกรองบุคคลเปนอาจารยพิเศษ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

5. ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคเรียน 

6. ตรวจสอบรายงานผลการสอนรายวิชา เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

การเรียนการสอน 

7. ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบปลายภาคทุกรายวิชา 

8. พิจารณาอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาของคณะ 

9. อ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

5.2 ใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกรายวิชา 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  16 กันยายน  พ.ศ. 2552 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยไกรสร  ศรีไตรรัตน) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่องหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 

 หมูวิชาของหมวดวิชาตาง ๆ 
หมวดวิชาครุศาสตร 
00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาครุศาสตร 
01 หมูวิชาหลักการศึกษา 
02 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน 
03 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
04 หมูวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
05 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
06 หมูวิชาการบริหารการศึกษา 
07 หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย 
08 หมูวิชาการศึกษาพิเศษ 
09 หมูวิชาพลศึกษา 
10 หมูวิชาประถมศึกษา 
11 หมูวิชาวิทยาศาสตร 
12 หมูวิชาคณิตศาสตร 
13 หมูวิชาคอมพิวเตอร 
14 หมูวิชาภาษาไทย 
15 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 
16 หมูวิชาสังคม 
17 หมูวิชาสุขศึกษา 
หมวดวิชามนุษยศาสตร 
00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนุษยศาสตร 
01 หมูวิชาปรัชญา 
02 หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ 
03 หมูวิชาประวัติศาสตร 
04 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา 
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05 หมูวิชาจิตวิทยา 
06 หมูวิชาภาษาศาสตร 
07 หมูวิชาภาษาไทย 
08 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 
09 หมูวิชาภาษาญ่ีปุน 
10 หมูวิชาภาษาจีน 
11 หมูวิชาภาษามลายู 
12 หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส 
13 หมูวิชาภาษาเยอรมัน 
14 หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
15 หมูวิชาภาษารัสเซีย 
16 หมูวิชาภาษาเกาหลี 
17 หมูวิชาภาษาลาว 
18 หมูวิชาภาษาเขมร 
19 หมูวิชาภาษาพมา 
20 หมูวิชาภาษาเวียดนาม 
21 หมูวิชาภาษาสเปน 
22 หมูวิชาภาษาอาหรับ 
หมวดวิชาสังคมศาสตร 
30 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร 
31 หมูวิชามนุษยวิทยา 
32 หมูวิชาสังคมวิทยา 
33 หมูวิชาภูมิศาสตร 
34 หมูวิชารัฐศาสตร 
35 หมูวิชานิติศาสตร 
36 หมูวิชาเศรษฐศาสตร 
37 หมูวิชารัฐประศาสนศาสตร 
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 
40 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร 
41 หมูวิชาทฤษฎี หลักการ และความเขาใจทางศิลปกรรม 
42 หมูวิชาวิจิตรศิลป 
43 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 2 มิติ 
44 หมูวิชาประยุกตศิลป ออกแบบ 3 มิติ 
45 หมูวิชานาฏศิลปและการแสดง 
46 หมูวิชาดุริยางคศิลป 
หมวดวิชานิเทศศาสตร 
00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร 
01 หมูวิชาการสื่อสาร 
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02 หมูวิชาสิ่งพิมพ 
03 หมูวิชาการประชาสัมพันธ 
04 หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
05 หมูวิชาการโฆษณา 
06 หมูวิชาการถายภาพ 
07 หมูวิชาภาพยนตร 
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
20 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
21 หมูวิชาเลขานุการ 
22 หมูวิชาการบัญชี 
23 หมูวิชาการเงินและการธนาคาร 
24 หมูวิชาการตลาด 
25 หมูวิชาการสหกรณ 
26 หมูวิชาการบริหารธุรกิจ 
27 หมูวิชาธุรกิจบริการ 
28 หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย 
29 หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
30 หมูวิชาการเปนผูประกอบการ 
31 หมูวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
32 หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
33 หมูวิชาการจัดการโลจิสติกส 
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
00 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
01 หมูวิชาฟสิกส 
02 หมูวิชาเคมี 
03 หมูวิชาชีววิทยา 
04 หมูวิชาดาราศาสตร 
05 หมูวิชาวิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก 
06 หมูวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
07 หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
08 หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
09 หมูวิชาคณิตศาสตร 
10 หมูวิชาสถิติประยุกต 
11 หมูวิชาคอมพิวเตอร 
12 หมูวิชาการแพทยแผนไทย 
13 หมูวิชาอาชีวอนามัย 
14 หมูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 หมูวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
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16 หมูวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
17 หมูวิชาฟสิกสประยุกต 
18 หมูวิชาจุลชีววิทยา 
19 หมูวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
20 หมูวิชาสาธารณสุขศาสตร 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
30 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
31 หมูวิชาอาหารและโภชนาการ 
32 หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
33 หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน 
34 หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
35 หมูวิชาศิลปประดิษฐ 
36 หมูวิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร 
40 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร 
41 หมูวิชาปฐพีวิทยา 
42 หมูวิชาพืชไร 
43 หมูวิชาพืชสวน 
44 หมูวิชาสัตวศาสตร 
45 หมูวิชาสัตวรักษ 
46 หมูวิชาการประมง 
47 หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
48 หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช 
49 หมูวิชาวนศาสตร 
50 หมูวิชาการชลประทาน 
51 หมูวิชาเกษตรกลวิธาน 
52 หมูวิชาสงเสริมการเกษตร 
53 หมูวิชาสื่อสารการเกษตร 
54 หมูวิชาเกษตรศึกษา 
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
60 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
61 หมูวิชาอุตสาหการ 
62 หมูวิชาเซรามิกส 
63 หมูวิชาศิลปหัตถกรรม 
64 หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
65 หมูวิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปตยกรรม 
66 หมูวิชากอสราง-โยธา 
67 หมูวิชาไฟฟากําลัง 
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68 หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส 
69 หมูวิชาเครื่องกล 
70 หมูวิชาเทคนิคการพิมพ 
71 หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ 
72 หมูวิชาสถาปตยกรรมภายใน 
73 หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกสประยุกตในอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรวทิย บารู  
ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

1 รายวิชาสรางหลักสูตรโดยสามารถเทียบโอนรายวิชาของ
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติได 

รายวิชาสรางหลักสูตรโดยสามารถ
เทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑติและครุศาสตรบัณฑิตได 

2 ความเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ีท่ีความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรม  

ความเปนอัตลักษณของพ้ืนท่ีท้ังในอนุ
ภูมิภาคและภุมภิาคของภาษาและ
วัฒนธรรม 

3 รายวิชาตัวอักษรยาวี วิชาบังคับเอกเลือก กําหนดใหรายวิชาตัวอักษรยาวีใหเปน
รายวิชาบังคับเอก 

4 ทักษะฟง-พูด-อาน-เขียน ภาษามลายูกับวิชาท่ีเปน
วิชาการลวน ๆ ควรท่ีจะเพ่ิมทักษะท้ัง 4 ดาน ตั้งแต
ระดับเบ้ืองตนจนถึงระดบัสูง ควรท่ีจะเนนทางดาน
ทักษะ 

เนนทักษะรายวิชาใหมีท้ัง 4 ทักษะ คือ 
ฟง พูด อาน เขียน 

5 ใหมีความเช่ือมสัมพันธกับ IPG ท่ี Pantai dalam สรางเครือขายท่ีเก่ียวของกับการสอน
ภาษามลาย ู

 
2.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. รสุลัน อุทัย 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 
1 5.2 ภาษาท่ีใช 

      ภาษามลายูกลาง 
ควรใชภาษามลายูมาตรฐานหรือภาษา
มลาย ู

2 ขอ 9 หนา 7 National State University of 
Malaysia 

The National University of 
Malaysia 

3 3.1.3 รายวิชา 
      มีรายวิชาท่ีเปนภาษาศาสตรและเชิงเน้ือหาท่ีไมได
เปนทักษะทางภาษาหลายวิชาด วยกัน ซึ่ ง ทําให
นักศึกษา 
ไดเรียนรายวิชาท่ีเปนทักษะทางภาษาไมเพียงพอ     
อาจทําใหมีทักษะทางภาษาไมเพียงพอสําหรับการเปน
ครู รายวิชาท่ีเก่ียวของกับการสอนมีนอยมีรายวิชา

ยุบรวมรายวิชา 
บางรายวิชาสามารถผนวกเปนวิชาเดียว
ได ประวัติความเปนมาของภาษามลายู 
ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบ้ืองตน แนวคิด
และภูมิปญญามลายู ภาษามลายูกับ
การดําเนินชีวิตในสังคม และบทบาท
และสถานะของภาษามลายูในเอเชีย
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ระดับพ้ืนฐานกับสูง ไมมีระดับกลาง  
       

ตะวันออกเฉียงใต เน้ือหาท้ังหมดใหอยู
ใน วิชาภาษามลายู กับสังคม และ
วัฒนธรรม สวนรายวิชา สัณฐานวิทยา 
เน้ือหาเอาไปรวมในรายวิชาโครงสราง
ภาษามลายู รายวิชาสัทศาสตรภาษา
ม ล า ยู แ ล ะ ส ร วิ ท ย า ภ า ษ า ม ล า ยู 
อ ร ร ถ ศ า ส ต ร ภ า ษ า ม ล า ยู  แ ล ะ
ภาษาศาสตรสังคม ไปรวมในรายวิชา
ภาษาศาสตรภาษามลายู เ บ้ืองตน
รายวิชาตางๆเก่ียวกับวรรณคดีใหยุบ
รวมเปน วิชาเดียว วรรณคดีมลายู
เบ้ืองตน 

ปรับเปลี่ยนชื่อและเนื้อหารายวิชา 
   วิ ช าก า ร วิ เ ค ร า ะห ภ าษามล า ยู 
เปลี่ ยน เปนการการ วิ เคราะห เ ชิ ง
เปรียบเทียบ(Contrastive Analysis) 
ภาษามลายูถ่ิน เปลี่ยนเปน ภาษามลายู
เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  (Comparative 
Malay)  
เพ่ิมรายวิชา 
ภาษาศาสตรภาษามลายู เ บ้ืองตน 
(บังคับ) 
ภาษาศาสตรประยุกต (เลือก) 
ภาษาศาสตรจิตวิยา (เลือก) 
ภาษามลายูเชิงวิชาการ (บังคับ) เพ่ิม
รายวิชาระดับกลาง สําหรับรายวิชาท่ีมี
ระดับ พ้ืนฐานและสู ง  แล วอาจลด
จํานวนหนวยกิตเปน 2 
    ในสวนของคําอธิบายรายวิชา ตอง
ปรับใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
รายช่ือวิชา และแสดงใหเห็นถึงประเด็น
ท่ีมีความสัมพันธและเก่ียวของกับการ
สอนภาษามลายู  
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3. อาจารยมูหําหมัด สาแลบิง 

 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข หมายเหตุ 

1 ขอ 2 หนา 11 แผนพัฒนาปรับปรุง 

เปนหมวดวิชาท่ัวไป 

ควรเปนแผนปรับปรุงหมวด

วิชาเอก 

 

2 โครงสรางรายวิชาจะเนนภาษาศาสตร ควรเพ่ิมวิชาการสอนภาษามลายู

เชนเพ่ิมวิชาการสอนภาษามลายู

สามวิชา การสอนภาษามลายโูดย

คอมพิวเตอร การวัดและ

ประเมินผลทางภาษามลายูและ

การใชวรรณกรรมในการสอน

ภาษามลาย ู

 

ปรับปรุงและเพ่ิมรายวิชา 

1. การสอนภาษามลายโูดย

ใชคอมพิวเตอร 

2. การสรางแบบทดสอบ

และการวัดประเมินผลทาง

ภาษามลาย ู

3. วรรณกรรมมลายู

สําหรับเด็ก 

4. วรรณกรรมเพ่ือการสอน

ภาษามลาย ู

3 รายวิชาทักษะทางดานภาษา ควรใหมีทักษะภาษา ฟง พูด 

อาน และเขียน 

และในแตละทักษะควรมีระดับ

ความยากงายเชน การอานระดับ

ตน การอานระดับกลางและการ

อานระดับสูง 

 

ปรับปรุงและเพ่ิมรายวิชา

ทักษะการใชภาษา 

1. ทักษะการฟงและพูด 

- การฟงและพูดภาษา

มลายรูะดับตน 

- การฟงและพูดภาษา

มลายรูะดับกลาง 

- การฟงและพูดภาษา

มลายรูะดับสูง 

2. ทักษะการอาน 

142 



108 
 

 

- การอานและการตีความ

ภาษามลาย ู

- การอานแบบบูรณาการ 

- การอานเพ่ือการสอน

ภาษามลาย ู

3. ทักษะการเขียน 

- กลวิธีการเขียนภาษา

มลาย ู

การเขียนเชิงวิชาการภาษา

มลาย ู

4. ทักษะการแปล 

- กลวิธีการแปลภาษา

มลาย ู

- การแปลภาษามลาย-ูไทย 

- การแปลภาษาไทย-มลาย ู

 

 

 

ลําดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข หมายเหตุ 

4 วิชาเอกสวนใหญมี 3 หนวยกิต ควรลดหยอนหนวยกิตและเพ่ิม

รายวิชาท่ีเปนวิชาทักษะภาษา

และวิชาการสอน 

 

ปรับปรุงบางรายวิชาให

เปนสองหนวยกิต 

1. การฟงและพูดภาษา

มลายรูะดับตน 

2. การฟงและพูดภาษา

มลายรูะดับกลาง 

3. การฟงและพูดภาษา

มลายรูะดับสูง 

4. การอานภาษามลายู

เบ้ืองตน 

5. การอานและการตีความ

ภาษามลาย ู

6. การอานแบบบูรณาการ 

5 วิชาการศึกษาเอกเทศ ควรเปนการวิจยัในช้ันเรียนภาษา

มลาย ู

 

6 หนา 22 

1. วิชาวิธีการสอนภาษาและ

วรรณกรรมมลายูระดับประถม 

ควรเนนวิชาการสอนภาษามลายู

ระดับประถมและระดับมัธยม ท่ี

เนนสี่ทักษะ ฟง พูด อาน เขียน 
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2. วิชาวิธีการสอนภาษาและ

วรรณกรรมมลายูระดับมัธยม 

สวนวรรณกรรมใหเปนอีกหน่ึง

วิชา เชน วิชาวรรณกรรมเพ่ือการ

สอนภาษามลายูหรือวิชา

วรรณกรรมมลายูสาํหรับเด็ก 
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ภาคผนวก ฌ 

มติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต 

 และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรทีางการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) คณะที่ 1 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที ่1/2559 เมื่อวันที ่28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
บุคคลท่ี 1  

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

 

1 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร  

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขคําอธิบายรายวิชา 1100104 การสอนเพศศึกษา  

   โดยใหตัดคําวา ศึกษา วิเคราะห และการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ

ตามวัย พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ การดูแล

สุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังตอ

บทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ แลเพศสรีระ 

อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมท่ีสงผลตอบทบาทและ

การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจตอรอง การ

ส่ือความตองการความคิดเห็น และความรูสึกของตนเอง

บนฐานของการเคารพในสิทธิของผู อื่ น  โดยเนน

กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียนเพ่ือปลูกฝง

ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย

และรับผิดชอบ (หนา 47)  

 

 

 

ไมมีการดําเนินการ เน่ืองจากเปนรายวิชาของกลุมวิชาชีพคร ู

(หนา 44) 

2 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขช่ือรายวิชา ในสวนของภาษาอังกฤษ โดยเพ่ิมคํา

วา in Melayu วิชา 2111205 การอานแบบบูรณาการ 

Itergrated Reading in Melayu  (หนา 57) 

การอานแบบบูรณาการ 

การอานและการตีความเพ่ือความเขาใจระดับคําศัพท และ

ประโยคท่ีซับซอน วิเคราะห และอธิบายความหมายแฝง 

ความสัมพันธของเน้ือหาและตีความแนวคิดจากบทท่ีอาน 

 Reading and interpretation for comprehension in 

word level and complex sentence level; the 

analysis and description of implied meaning; the 

relationship of reading texts and conceptual 

interpretation  (หนา 52) 

3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ ดําเนินการแกไข เปน Reading for Melayu Teaching 
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และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

.ใหแกช่ือรายวิชา 2111306 การอานเพ่ือการสอนภาษา

มลายู ในสวนของภาษาอังกฤษ Reading for Teaching 

(หนา 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หนา 52) 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

4 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขคําอธิบายรายวิชา 2111316 การแปลภาษา

ไทย-มลายู 

       ศึกษาทฤษฏีพ้ืนฐานทางการแปล โดยเนนการฝก

แปลจากภาษามลายู เป นภาษาไทย ต้ังแต ระ ดับ

ความหมายคําศัพทจากบริบท จนถึงระดับประโยค 

กลวิธีในการถายทอดขอความสูอีกภาษาหน่ึงจากงาน

เขี ยนประ เภทต า งๆ และ  รวม ท้ังฝ กฝนการ ใช

พจนานุกรมและเครื่องมือในการแปลอื่นๆ 

           Introduction of basic theoretical 

principles of translation with a focus on 

systematic practice in translating Malay into 

Thai from level of sentences to short written 

works in various fields and infering word-

meanings from contexts. Attention will be paid 

to an appropriate application of dictionary and 

other translation tools. (หนา 62) 

ดําเนินการแกไข 

 ก า ร แ ป ล จ า ก ภ า ษ า ไท ย เ ป น ภ า ษ า ม ล า ยู 

ความหมายคําศัพทจากบริบท จนถึงระดับประโยค การ

แปลงานเขี ยน  เช น  ข าว  หนั ง สือ พิมพ  เ รื่ อ ง ส้ัน 

วรรณกรรม การใชพจนานุกรม และเครื่องมือในการแปล

อื่น ๆ 

Melayu – Thai translation; meaning of words in 

context level to sentence level; translation of 

works, news, newspapers, short story, literary 

works; using dictionary and other tools in 

translation (หนา 56) 

5 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

แกไขคําอธิบายรายวิชา 2111318 วรรณคดีมลายู

แกไขคําอธิบาย รายวิชา 2111318 วรรณคดีมลายู

เบ้ืองตน Introduction to Melayu Literature 

 ความรู เบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณคดี และประวัติวรรณคดี

มลายู ลีลาการประพันธความหมาย การอภิปรายแนวคิด
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เบ้ืองตน  

Introduction to Melayu Literature ในสวนของ

ภาษาไทยใหสอดคลองกับภาษาอังกฤษ 

     ความรู เ บ้ืองตนเกี่ ยวกับวรรณคดีและประวั ติ

วรรณคดี ลีลาการประพันธความหมาย รวมท้ังอภิปราย

เกี่ ย วกับแนวคิด พ้ืนฐานและ คํา ศัพท เฉพาะทาง

วรรณกรรมมลายูผานงานเขียนรอยกรอง เรื่องส้ัน และ

บทละคร 

    This course will focus on the study of the 

basic concepts Malay literature to support the 

theory that describes the basic Malay 

literature. The course will focus on students as 

research specimens Malay literature (หนา 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และคําศัพทเฉพาะทางวรรณกรรมผานงานเขียนรอยกรอง 

เรื่องส้ัน และบทละคร 

An introduction and history of Melayu literature; 

writing styles; meaning; the discussion of concept 

and literary terms in poem, short stories and 

drama  

 (หนา 56) 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

6 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา  

211121 ความสัมพันธทางดานภาษามลายูในกลุม

ประเทศท่ีใชภาษามลายู 

Relationship between in Group Country Using 

Melayu in Melayu Language 

      ศึ กษ าน โ ย บา ยทา งภ าษ าข อ งภ าษ าม ลา ยู  

ความสัมพันธทางดานภาษามลายูในกลุมประเทศท่ีใช

ภาษามลายู  สถานะและบทบาทของภาษามลายูท่ีมีใน

กลุมประเทศท่ีใชภาษามลายู  ต้ังแตอดีต  ปจจุบัน  

และอนาคต 

       Policy language Melayu. Relations among 

countries that use the Melayu language, 

Melayu. Status and Role of Melayu is the 

ดําเนินการแกไข ดังน้ี 

211121 ความสัมพันธทางดานภาษามลายูในกลุมประเทศท่ี

ใชภาษามลายู 

Relations Among Countries that use Malayu 

Language    

   นโยบายทางภาษาของภาษามลายู  ความสัมพันธทางดาน

ภาษามลายูในกลุมประเทศท่ีใชภาษามลายู  สถานะและ

บทบาทของภาษามลายูในกลุมประเทศท่ีใชภาษามลายู  

ต้ังแตอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต 

Melayu language policy; relationships among 

Melayu speaking countries; status and roles of 

Melayu speaking countries in the past, present 

and future 

 (หนา 57)  
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national language, Melayu, past, present and 

future. (หนา 65) 

7 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

แกไข ช่ือวิชา 2111324 การวิเคราะห เปรียบตาง

ภาษาไทย -ภาษามลายู ใหเปล่ียนเปนคําวา เปรียบเทียบ 

(หนา 66) 

 

 

 

วิชา 2111324 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาไทย-ภาษา

มลายู (หนา 58) 

8 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขคําอธิบายรายวิชา 2111326 จิตภาษาศาสตร 

Psycholinguistic  

ศึกษาแนวคิดภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาท่ีเช่ือมโยงความรู

ดานภาษา ความคิด สมองของมนุษย หนวยความจํา 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษามลายูและการเรียนรูใน

การบรรยายแบบเผชิญหนา และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

Study about the concept of psycholinguistics, 

the link between the psycholinguistic and 

other fields, the link between language and 

thought, the human brain, memory, acquisition 

and Melayu language learning. Teaching and 

learning activities in the form of face-to-face 

lectures and assignments (หนา 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2111326 จิตภาษาศาสตร Psycholinguistic  

แนวคิดภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาท่ีเช่ือมโยงความรูดาน

ภาษา ความคิด สมองของมนุษย หนวยความจํา กิจกรรม

การเรียนการสอนภาษามลายูและการเรียนรูในการบรรยาย

แบบเผชิญหนา และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   The concept of psycholinguistic and the link   of 

language, thought, human brain, memory; the 

activities  of Melayu teaching and learning by face-

to-face lectures and assignments. (หนา 59) 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

9 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขคําอธิบายรายวิชา 2111327 การวิจัยในช้ัน

เรียนภาษามลายู Action Research in Melayu 

Language Classroom 

การทําการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในการออกแบบ

การวิจัยพ้ืนฐาน การเก็บรวบรวม การวิเคราะห การ

ตีความหมายของขอมูลและการเขียนรายงาน สํารวจ

2111420 การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู Action 

Research in Melayu Language Classroom 

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย 

การ เก็ บรวบรวมข อ มูล  การ วิ เ คราะหข อ มูล  การ

ตีความหมายของขอมูล การเขียนรายงานสํารวจปญหาท่ี

เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนภาษามลายู ทักษะการเรียน การจด

บันทึก การคนควาในหองสมุด อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

The quantitative and qualitative research; 

Research design; the data collection and analysis; 

150 



108 
 

 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนภาษา ทักษะการเรียน 

การจดบันทึก การคนควาในหองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ 

Introduce students both quantitative and 

qualitative research to fundamental research 

design, the collection, analysis, interpretation 

of data and reporting writing; investigating what 

actually happens inside the Melayu language 

classroom. This will be supported by practical 

study skills, work on note – taking, library 

research, Internet access, etc (หนา 67) 

data interpretation; Survey report writing in 

Melayu language classroom; learning skills; note-

taking, self-study in library or internet 

(หนา 57 ) 

10 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการ 

Melayu for Academic Communication 

Purpose 

      ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเพ่ือการส่ือสาร

ทางวิชาการ บูรณาการภาษามลายูกับเน้ือหาทางแวดวง

ทางการศึกษาและการสอนภาษามลายู หลักการ เทคนิค 

วิธีการฟง และอานเพ่ือจับใจความ การจดบันทึกส่ิงท่ีฟง

หรือาน การพูดอยางเปนทางการ การเขียนเชิงวิชาการ

ในรูปแบบตางๆ หลักการอางอิงทางวิชาการเ พ่ือ

หลีกเล่ียงการลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการ 

           Listening, speaking, reading and  writing 

Melayu for academic communication purpose; 

integration of Melayu with educational Melayu 

teaching contents; principles, techniques and 

method in listening and reading for main idea; 

note-taking; formal speaking; academic writing; 

citation and plagiarism (หนา 68) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการ 

Melayu for Academic Communication Purpose 

หลักการ เทคนิค วิธีการฟง และอานเพ่ือจับใจความ การ

จดบันทึกส่ิงท่ีฟงหรืออาน การพูดอยางเปนทางการ การ

เขียนเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ หลักการอางอิงทาง

วิชาการ  

 Principle, technique, listening strategies and 

reading for main idea; note-taking from listening 

and reading; the formality of speaking; types of 

academic English; principles of academic 

referencing     (หนา 59 ) 

 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

11 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลายู Melayu 

Teaching Behavior 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลายู Teaching 

Behavior 

 วิธีการสอนและแนวโนมในการสอนภาษามลายู    

ฝกปฏิบัติการสอนภาษาเพ่ือส่ือความหมายและการ

นําไปใชในช้ันเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะห

บทเรียนท่ีใชในโรงเรียน เตรียมแผนการสอนและ

เอกสารประกอบการสอน สาธิตการสอน การสอนแบบ

เพ่ือนชวยเพ่ือน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทาง

ภาษาอื่นๆ ท่ีมุงเนนผูเรียนเปนหลัก 

         The course is required students to 

demonstrate their teaching based on 

approaches and method learned. The teaching 

demonstration such as peer teaching, micro 

teaching includes classroom observations, 

teaching material analysis. The course also 

provides students how to prepare the lesson 

plan and the teaching materials relevant to 

various language activities according to learner-

centered approach (หนา 68) 

 แนวโนมในการสอนภาษามลายู การสังเกตการสอน 

และวิเคราะหบทเรียนท่ีใชในโรงเรียน เตรียมแผนการสอน 

และเอกสารประกอบการสอน สาธิตการสอน การสอนแบบ

เพ่ือนชวยเพ่ือน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทาง

ภาษาอื่น ๆ ท่ีมุงเนนผูเรียนเปนหลัก 

         Trends of Melayu language teaching; 

observations and analysis of lesson learn in 

school; lesson plans and handouts preparation; 

teaching demonstration; peer teaching; micro-

teaching and other language activities; child-

centered approach 

(หนา 60 ) 

12 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

2111430 การสรางแบบทดสอบและการวัด

ประเมินผลทางภาษามลายู 

Language Test Construction and Evaluation 

in Melayu 

แนวคิด หลักการการวัดและการประเมินผล 

วิธีการสรางแบบทดสอบ รูปแบบ ประเภท การวัดและ

ประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

การวิเคราะหตัวช้ีวัดและมาตรฐาน การเรียนรูเพ่ือการ

ออกแบบการวัดและการประเมินผลภาษามลายู 

 Approaches and principles of 

measurement and evaluation; test 

construction; models and types of 

measurement and evaluation; test quality 

examination; analysis of indicators and learning 

standards for designing the processes of 

measurement and evaluation in Melayu (หนา 

69) 

2111430 การวัดและการประเมินผลทางการสอนภาษา

มลายู Measurement and Evaluation in Melayu 

Language Teaching 

ห ลักการการ วัดและการประ เ มินผล  วิ ธี การสร า ง

แบบทดสอบ  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ การ

ออกแบบการวัดและการประเมินผลทางภาษามลายู 

The principles of measurement and evaluation; 

testing construction; examination quality testing; 

measurement design and evaluation in  Melayu  

language   

 (หนา 60 ) 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

13 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

2111432 วิธีการสอนภาษามลายูระดับประถมศึกษา 

Teaching Methods Melayu Language Primary 

Levelศึกษาวิธีการ แนวทาง กลยุทธ และเทคนิคตางๆ 

ในการสอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษา พรอมท้ัง

ศึกษาวรรณกรรมสําหรับเด็กประถมศึกษา เชน     บท

กลอน รอยแกว รอยกรอง หรือนิทานและเทพนิยาย ฝก

ปฏิบัติการสอนโดยใชวิธีการตางๆเพ่ือนําไปใชในช้ัน

เรียน 

         Study on the strategy, approach, 

methods and techniques primary level. Study 

children’s literature such as lullabies, nursery 

rhymes, fables, fairy tales, and picture books. 

Teaching practice is using various methods to 

be used in class (หนา 70) 

วิธีการสอนภาษามลายใูนระดับประถมศึกษา Teaching 

Methods Melayu Language in Primary Level  

          วิธีการ แนวทาง กลยุทธ และเทคนิคตางๆ ในการ

สอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษา วรรณกรรมสําหรับ

เด็กประถมศึกษา เชน บทกลอน รอยแกว รอยกรอง นิทาน

และเทพนิยาย ปฏิบัติการสอนโดยใชวิธีการตาง ๆ เพ่ือ

นําไปใชในช้ันเรียน 

         Teaching strategies, approaches, methods 

and techniques in primary level; literary works for 

primary level such as prose, peoms, fables, fairy 

tales; an application of teaching approaches for 

practicum in the classroom (หนา 61 ) 

14 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

2111433 วิธีการสอนภาษามลายูระดับมัธยมศึกษา  

Teaching Methods Melayu Language 

Secondary Level 

        ศึกษาวิธีการ แนวทาง กลยุทธ และเทคนิคตางๆ 

ในการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา พรอมท้ัง

ศึกษาวรรณกรรมสําหรับเด็กมัธยมศึกษา เชน  บท

กลอน รอยแกว รอยกรอง หรือนิทานและเทพนิยาย ฝก

ปฏิบัติการสอนโดยใชวิธีการตางๆเพ่ือนําไปใชในช้ัน

เรียน 

 Study on the strategy, approach, 

methods and techniques primary level. Study 

children’s literature such as poetry, prose and 

fairy tales. Teaching practice is using various 

methods to be used in class 

(หนา 70) 

วิธีการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา Teaching  

Methods Melayu Language in Secondary Level 

วิธีการ  แนวทาง กลยุทธ และเทคนิคตางๆ ในการสอน

ภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา วรรณกรรมสําหรับเด็ก

มัธยมศึกษา เชน บทกลอน รอยแกว รอยกรอง เรื่องส้ัน  

ฝกปฏิบัติการสอนโดยใชวิธีการ    ตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในช้ัน

เรียน 

 Teaching strategies, approaches, methods and 

techniques in Secondary level; literary works for 

Secondary level such as poems, prose, short 

stories ; an application of teaching approaches for 

practicum in the classroom  

 (หนา 61) 

152 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

15 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

2111434 เทคนิคการสอนภาษามลายูสําหรับครูภาษา

มลายูMelayu Teaching Techniques for 

Melayu Teachers 

       กลวิธีเสริมกระบวนการสอนทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน ไวยากรณ    และศัพท ตามของแนวคิดการ

สอนภาษามลายู  ประเภทของส่ือและการนําไปใช 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน

ภาษามลายู 

      Strategies and techniques to promote the 

processes of teaching listening, speaking, 

reading, writing, grammar and vocabulary in 

Melayu teaching pedagogy; instructional media 

and their application; extra-curricular activities 

to promote Melayu language teaching and 

learning (หนา 71) 

เทคนิคการสอนภาษามลายูสําหรับครูภาษามลาย ู

Melayu Teaching Techniques for Melayu 

Teachers 

เทคนิคการสอนทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไวยากรณ 

และศัพท แนวคิดการสอนภาษามลายู ประเภทของส่ือ และ

การนําไปใช กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการเรียน

การสอนภาษามลายู 

 

 Listening, speaking, writing, grammar and 

vocabulary teaching techniques; concepts of 

Melayu language teaching; teaching materials and 

its application; additional activities  in supporting 

Melayu language teaching (หนา 62 ) 

16 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

2111435 วรรณกรรมเเพ่ือการสอนภาษามลายู 

Literature for Melayu Teaching 

สอนภาษามลายูโดยใชวรรณกรรมในการเรียนการสอน 

วิเคราะหวรรณกรรมมลายู นํามาปรับใชในการสอนใน

อนุภูมิภาคและภูมิภาค 

Teaching and learning by using Melayu 

literature, analyzing Melayu literature, suitable 

การสอนภาษามลายูโดยใชวรรณกรรมในการเรียนการสอน 

วิเคราะหวรรณกรรมมลายู นํามาใชในการสอนในอนุภูมิภาค

และภูมิภาค 

Melayu language teaching and learning through 

literary works; the analysis of Melayu literary 

works; an application of Melayu language teaching 

in the subregion and  region  (หนา 62) 
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for teaching in Thailand and ASEAN (หนา 71) 

17 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

2111336 ส่ือและนวัตกรรมการสอนภาษามลาย ู

Material Adaptation and Innovation for 

Melayu Teaching   

วิธีปรับส่ือการสอนและผลิตนวัตกรรมใหมๆ

ใหเหมาะสมในการนําไปใชในช้ันเรียนภาษามลายูและ

ความตองการของผูเรียน การผลิตส่ือการสอนท่ีใชใน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับส่ีทักษะทางดานภาษา เชน ฟง พูด 

อานและเขียน 

           The methods for adapting textual 

materials in order to be suitable for Melayu 

language classroom application and the 

students’ needs. It also includes producing 

instructional materials used in listening, 

communication, reading and writing (หนา 71) 

การผลิตส่ือการสอนท่ีใชในกิจกรรมท้ัง     4 ทักษะทางดาน

ภาษา   ฟง พูด อาน และเขียน ส่ือการสอนและนวัตกรรม

ใหมๆท่ีเหมาะสม การนําไปใชในช้ันเรียนภาษามลายูและ

ความตองการของผูเรียน 

 The production of instructional materials in four 

skills, listening, speaking, reading, and writing 

activity; introducing new instructional materials 

and innovation; an application in the classroom 

and learners’ needs 

   (หนา 62) 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

18 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

2111337 การสอนภาษามลายูเปนภาษาตางประเทศ 

Teaching Melayu as a Foreign Language 

พัฒนาการของหลักการสอน วิธีการสอนแบบ

ตางๆ และแนวโนมการเรียนการสอนภาษามลายูเปน

ภาษาตางประเทศ บูรณาการการสอนท้ังส่ีทักษะ ฟง 

พูด อาน และเขียน รวมท้ังฝกการเขียนแผนการสอน 

  Examine the development of 

principles, methods of teaching and trends in 

teaching and learning Melayu as a foreign 

language. Study varieties of Melayu Language 

Teaching approaches. Integrate and 

demonstrate teaching approaches in teaching 

four language skills: listening, speaking, reading 

and writing by practicing writing lesson plans 

(หนา 72) 

2111337 การสอนภาษามลายูเปนภาษาตางประเทศ 

Teaching Melayu as a Foreign Language 

การเรียนการสอนภาษามลายูเปนภาษาตางประเทศ บูรณา

การกับการสอนท้ัง 4 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน การใช

ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู ภ า ษ า แ ม  ภ า ษ า ท่ี ส อ ง  แ ล ะ

ภาษาตางประเทศ การเปรียบเทียบระหวางภาษาแมและ

ภาษามลายูมาตรฐาน 

 Teaching and learning Melayu as a foreign 

language; an integration of four skills, listening, 

speaking, reading, and writing; the learning theory 

of mother tongue, second language, and foreign 

language; the comparison of mother tongue and 

standard Melayu   (หนา 63 ) 

19 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การออกแบบ

หลักสูตรภาษามลายู การพัฒนาบทเรียนสําหรับการเรียนใน

หองเรียน และแบบพ่ึงตนเอง 
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2111438 การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนภาษา

มลายู Course Design and Melayu Teaching 

 หลักการในการออกแบบหลักสูตรการวิเคราะห

ความตองการของผูเรียน การกําหนดจุดมุงหมายและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรรูปแบบตางๆ การ

พัฒนาหลักสูตรจากจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของ

หลักสูตร หลักการในการพัฒนาบทเรียนสาหรับการ

เรียนในหองเรียนและบทเรียนสาหรับการเรียนรูแบบ

พ่ึงตนเอง การวิเคราะหบทเรียน การประเมินและการ

ปรับบทเรียน การพัฒนาบทเรียน การทดลองใชในการ

สอนภาษามลายู 

       Principles of courses design. Needs 

analysis. Development of course goals and 

objectives. Types of syllabus. Development of 

syllabus from course goals and objectives. 

Principles of classroom materials and self-

access materials design. Materials analysis, 

materials evaluation and adaptation. Materials 

development, piloting and revision. (หนา 72) 

 

 

 

 

 

 

Curriculum development; curriculum pattern; 

Melayu curriculum design; lesson development in 

the classroom and self-study  

 (หนา 63 ) 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

20 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 

และโครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

2111439 การสอนภาษามลายูเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียน Melayu Language Teaching for 

ASEAN Community 

 

การจัดเรียนการสอนภาษามลายูในกลุม

ประเทศอาเซียน ระดับประถม และมัธยม  การ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง การ

วิเคราะหหาความสอดคลองของการจัดการเรียนการ

สอนภาษามลายูของกลุมประเทศอาเซียน 

           Classroom management in early 

childhood, primary, and secondary education 

การสอนภาษามลายใูนกลุมประเทศอาเซียน*  

Melayu Language Teaching in ASEAN 

countries  

การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง การจัด

เรียนการสอนภาษามลายู ในกลุมประเทศอาเ ซียน 

ระดับประถม และมัธยม การวิเคราะหหาความสอดคลอง

ของการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูในกลุมประเทศ

อาเซียน 

Classroom management in early 

childhood,primary, and secondary education 

under the context in ASEAN Community, 

distinguishing and analyzing differences and 

similarity of Melayu language learning class room 

management (หนา 63 ) 
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under the context of ASEAN Community, 

Distinguishing and analyzing differences and 

similarity of Melayu language learning class 

room management (หนา 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บุคคลท่ี 2  

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 

ใหเพ่ิมอาชีพ 

 8.1 ครูผูสอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัด

การศึกษา    

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จ
การศึกษา 
 8.1 ครูผูสอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดท่ี
จัดการศึกษา    
   8.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดท่ีจัด
การศึกษา 
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   8.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษา 

   8.3 ประกอบอาชีพอิสระเชน ครูสอนท่ัวไป ลาม มัคคุเทศก 

นักแปล นักจัดรายการวิทยุ เปนตน (หนา 2) 

   8.3 ประกอบอาชีพอิสระ เชน ครูสอนท่ัวไป นักวิจัย 
ลาม มัคคุเทศก นักแปล นักจัดรายการวิทยุ เปนตน 
(หนา 2) 

2 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการ

วางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูจะ

ชวยใหการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดานการสอนภาษามลายู 

พัฒนาไปสูการเปนครู มืออาชีพสามารถเปนศูนยกลาง

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีสรางเปนความเลิศทางวิชาการ

มีคุณธรรม จริยธรรม สรางองคความรูบูรณาการ สรางสันติ

สุข และเสริมสรางความรวมมือกับประเทศสมาชิกใน

ประชาคมอาเซียนโดยอยางยิ่งประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 

บรูไน สิงคโปร เน่ืองจากประชาชนสวนใหญของประเทศ

ดังกลาวใชภาษามลายูมาตรฐานในการส่ือสาร ทําใหหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูมีความสอดคลองกับ

ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติตอไป (หนา 4) 

 

 

 

 

 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนใน
การวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายูจะชวยใหการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดานการ
สอนภาษามลายู พัฒนาไปสูการเปนครูมืออาชีพ
สามารถเปนศูนยกลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ี
สรางเปนความเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม 
สรางองคความรู บูรณาการ สราง สันติสุข และ
เสริมสร า งความรวมมือกับประเทศสมา ชิกใน
ประชาคมอาเ ซียนโดยเฉพาะอยางยิ่ งประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร เ น่ืองจาก
ประชาชนสวนใหญของประเทศดังกลาวใชภาษา
มลายูมาตรฐานในการส่ือสาร ทําใหหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูมีความสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติตอไป (หนา 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

3 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

     ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน มุงแกไขปญหาการขาดแคลนครู

ภาษาตางประเทศท่ีสอง โดยรวมถึงภาษามลายูดวย โดย

ตองการแกไขปญหาครูขาดแคลนไดอยางเปนระบบ เม่ือ

 
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและ

วัฒนธรรม 

การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีใน
ประเทศไทยมีแนวโนมท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดารงชีวิตท้ังในองคกรการศึกษาและ
องคกรวิชาชีพ ดังน้ันการผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงาน
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ศึกษาจบตามหลักสูตรจะกลับมาชวยยกระดับการเรียนการ

ส อ น ใ ห กั บ นั ก เ รี ย น ใ นส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และท่ีสําคัญจะชวยใหปญหา

การขาดแคลนครูผูสอนเฉพาะทางไดรับการแกไขอยางเปน

ระบบ 

 สามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะ

พิเศษทางสังคมและวัฒนธรรมแตกตางจากพ้ืนท่ีสวนอื่นๆ 

ของประเทศ เน่ืองจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีสวนใหญ

กวารอยละ 75 นับถือศาสนาอิสลามและนิยมใชภาษามลายู

ทองถิ่นในชีวิตประจําวัน ความตองการทางการศึกษาของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีก็มีความแตกตางจากพ้ืนท่ีสวนอื่นๆ เชนกัน 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีโรงเรียนสองระบบคือ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนของรัฐบาล

บางแหงท่ีเปดสอนภาษามลายู ซ่ึงสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนอยางดี ดังน้ันความ

ตองการครูผูสอนภาษามลายูมีจํานวนมาก และปจจุบันพบวา

ครูผูสอนสวนใหญยังไมมีใบประกอบวิชาชีพครู การเปดสอน

หลักสูตรน้ีจะชวยพัฒนาบุคลากรในการสอนภาษามลายูใหมี

ใบประกอบวิชาชีพดวยซ่ึงสอดคลองกับวัฒนธรรมสังคมใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต   (หนา 8) 

น้ัน นอกจากจะมีความรูทางดานวิชาการแลว การ
ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถชวย
ช้ีนําสังคมใหจรรโลงรักษา คานิยม และวัฒนธรรมท่ีดี
งามของไทย เผยแพรสูสากลได การคัดกรองบัณฑิตให
มีคุณธรรมน้ันชวยเพ่ิมแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพมากขึ้น (หนา 5) 

4 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     การผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

ครูเปนส่ิงท่ีมีความจําเปน ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะสงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและตรงตอความ

ตองการของพ้ืนท่ี ภาษามลายูเปนภาษาท่ีมีความสําคัญตอ

พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหยังคงอนุรักษภาษาให

คงอยูกับรุนตอไป ควรอยางยิ่งท่ีจะมีการเรียนรูภาษามลายู จึง

ควรท่ีจะเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมท้ังโรงเรียน

รัฐบาลมีความตองการบุคลากรครู สาขาภาษามลายูเปนอยาง

ยิ่ง (หนา 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      การผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดี

ตอวิชาชีพครูเปนส่ิงท่ีมีความจําเปน ซ่ึงเปนกลไกสําคัญ

ท่ีจะส งผลตอการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาให มี

ประสิทธิภาพและตรงตอความตองการของพ้ืนท่ี ภาษา

มลายูเปนภาษาท่ีมีความสําคัญตอพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต เพ่ือเปนการอนุรักษภาษาใหคงอยูกับ

คนรุนหลัง จึงควรท่ีจะเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษามลายู เพ่ือรองรับความตองการของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมท้ังโรงเรียน

รัฐบาล (หนา 5) 



108 
 

 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

5 หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น ท่ีมุงเนนจะผลิตบัณฑิตใหมีความสอดคลองกับ

ความตองการของทองถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหดํารงตน

อยางมีความสุขในสังคม รวมท้ังอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลาไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาบัณฑิตทุกคนตอง “เกงไอ

ที มีจิตอาสา สูงาน ส่ือสารภาษามลายูกลางได” ดังน้ัน 

หลักสูตรจึง เ ล็งเห็นความสําคัญในการผลิต และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี ใหเปนผูท่ีมีความรูและทักษะในสาขา

ท่ีศึกษาและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคม

อยางตอเน่ือง (หนา 6) 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนมหาวิทยาลัย

เ พ่ือการ พัฒนาทองถิ่ น  ท่ี มุ ง เนนผ ลิตบัณฑิตให

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตให ดํารงตนอยางมีความสุขในสังคม 

รวมท้ังอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได

กําหนดไวอยางชัดเจนวาบัณฑิตทุกคนตอง “เกงไอที มี

จิตอาสา สูงาน ส่ือสารภาษามลายูกลางได” ดังน้ัน 

หลักสูตรจึงเล็งเห็นความสําคัญในการผลิต และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี ใหเปนผูท่ีมีความรูและทักษะ

ในสาขาท่ีศึกษาและมีความสามารถในการพัฒนา

ตนเองและสังคมอยางตอเน่ือง (หนา 5) 

 
บุคคลท่ี 3  

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขคําอธิบายรายวิชา 2111439 การสอนภาษามลายูเพ่ือ

เขาสูประชาคมอาเซียน เปล่ียนเปน การสอนภาษามลายูในกลุม

ประเทศอาเซียน (หนา 73) 

ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว (หนา 63) 

 

2 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิจัย 

5.1 คําอธิบายเก่ียวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย 
 ใหตัดคําวา ประยุกตในการสอน และนักศึกษาทําวิจัย

คนละ1 เรื่อง  
นักศึกษาช้ันปท่ี 5 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขา

ภาษามลายู หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559  จะตองไดรับการสราง
เสริมประสบการณในการทํางานวิจัย โดยมุงเนนการทําวิจัยในช้ัน
เรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนและ
ผูสอน สําหรับนําไปประยุกตในการสอน โดยนักศึกษาทําวิจัยคน
ละ 1 เรื่อง (หนา 77) 

ดําเนินการแกไข  ตัดคําวา ประยุกตในการสอน และ

เปล่ียนแปลงรายวิชาการวิจัยในช้ันเรียนภาษามลายูให
เปนรายวิชากลุมวิชาเอกบังคับ สวนรายวิชาการวิจัย
ทางภาษามลายูยายไปเปนรายวิชากลุมวิชาเอกเลือก  
(หนา 67) 

 

3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิจัย 

    5.2    มาตรฐานผลการเรียนรู 
ใหแกไขทําวิจัยในระดับการศึกษาขั้นสูงได ใหกลายเปนไดอยาง
เดียว  

1. มีศักยภาพสูงทางดานการทําวิจัย ศึกษาตอและทํา

ดําเนินการแกไข             

5.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจใน

กระบวนการวิจัย  

 5.2.2 นักศึกษาสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือใชใน

การแกปญหา และพัฒนาผูเรียนได 

5.2.3 นักศึกษามีความสามารถในการถายทอด
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วิจัยในระดับการศึกษาขั้นสูงได  (หนา 77) ประสบการณ และรายงานผลการวิจัยตอท่ีประชุม

แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร สั ม ม น า ฝ ก

ประสบการณวิชาชีพคร ู(หนา 67) 

4 ประวัติของอาจารยใหเขียนแบบบรรณนุกรม และเขียนใหครบ 7 

ขอ  (หนา 165) 

ดําเนินการแกไข โดยปรับรูปแบบวิธีการเขียนเปนแบบ

บรรณนานุกรม และครบท้ัง 7 ขอ (หนา 169-176) 

 

บุคคลท่ี 4  

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

1.2 กลุมหลักภาษา 

ใหแกไขรายวิชา 2111419 วรรณกรรมมลายูสําหรับเด็ก ใน

สวนของภาษาอังกฤษ for Student  (หนา 19) 

ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว (หนา 20) 

2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขรายวิชา 2111325 ภาษาศาสตรประยุกต และ

รายวิชา 2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลายู ในสวน

ของคําอธิบายภาษาอังกฤษ (หนา 66, 68) 

ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว (หนา 58, 60) 

3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขรายวิชา 2111336 ส่ือและนวัฒกรรมการสอนภาษา

มลายู ในสวนของช่ือภาษาอังกฤษ Material Adaptation 

an Innovation for Malayu Taeching (หนา 71) 

ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว (หนา 62) 

4 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

รายวิชา 2111439 การสอนภาษามลายูเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซ่ียน ใหแกไขเปน การเรียนการสอนของกลุมประเทศ

อาเซ่ียน (หนา 73) 

ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว (หนา 64) 

 

บุคคลท่ี 5  

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

 

1 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ให แก ไข คํา ท่ี พิมพ ผิด ในคําอ ธิบายราย วิชา  2111109       

ไวยากรณภาษามลายูระดับตน 

โครงสรางของคํา การสรางคําแบบตาง ๆ การใชคําใน

ประโยค โครงสรางพ้ืนฐาน การเรียงคําตามหลัก

ไวยากรณภาษามลายู การวิเคราะหประโยคตาม

ทฤษฎีโครงสราง  (หนา 54) 

159 



108 
 

 

 โดยคําท่ีพิมพผิดในบรรทัดท่ีส่ีคําท่ีพิมพวา ท่ีเปนปยหา

สําหรับคนไทย  (หนา 59) 

2 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขตัดคําในคําอธิบายรายวิชา 2111433 วิธีการสอน

ภาษามลายูระดับมัธยมศึกษา  (หนา 70) 

   โดยตัดออก ศึกษาวิธีการ แนวทาง กลยุทธและเทคนิค

ตางๆในการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา พรอมท้ัง

ศึกษาวรรณกรรมสําหรับเด็กมัธยมศึกษาไทย 

ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว (หนา 61) 

3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขคําท่ีพิมพผิดช่ือรายวิชา 2111435 วรรณกรรมแพ่ื

อการสอนภาษามลายู   (หนา 71) 

    

ดําเนินการแกไข เปน วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษา

มลาย ู

 (หนา 62) 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   การปรับปรุงแกไข 

4 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขคําชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษและปรับคําอธิบาย

รายวิชา  2111336 ส่ือและนวัตกรรมการสอนภาษามลาย ู

   โดยแกไขช่ือรายวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษ Material 

Adaptatior and Innovation for Melayu Teaching 

และในคําอธิบายรายวิชา คือ วิธีปรับส่ือการสอนและผลิต
นวัตกรรมใหมๆใหเหมาะสมในการนําไปใชในช้ันเรียน   
(หนา 71) 
 

ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 

 (หนา 62) 

5 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ

โครงสรางของหลักสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ใหแกไขคําท่ีพิมพผิดในคําอธิบายรายวิชา 21111439 

การสอนภาษามลายูเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

   โดยคําอธิบายรายวิชา คือ การจัดเรียนการสอนภาษา

มลายูในกลุมประเทศอาเซียน (หนา 73) 

ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว  (หนา 63) 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
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ในคราวประชุมครั้งที ่2/2559 เมื่อวันที ่8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 8 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559 

 
ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 ใหปรับแกการเขียนอางอิงโดยใหยึดตามหลักการเขียนของ
ระบบ APA เชน บทความ วิจัย หนังสือหรือตํารา เปนตน 

ดําเนินการแกไขในสวนของภาคผนวก 
ฏ ประวัตผิูรับผิดอบหลักสตูร (หนา 
173-180) 

2 การตรวจสอบการใชเครื่องหมาย semicolon (;) colon (:) 
และfull sop (.) 

ไดดําเนินการแกไขในคําอธิบายรายวิชา 
(หนา 57) (หนา 58) และ (หนา 59)    

3 ใหแกไขคําอธิบายรายวิชา 2111420 การวิจัยในช้ันเรียน
ภาษามลาย ู

ดําเนินการแกไข คํา “อินเทอรเน็ต” 

4 ใหแกไขขอ 5.2 ภาษาท่ีใช แกไขเปน จัดการเรยีนการสอนเปน
ภาษาไทย ภาษามลายู หรือภาษาอ่ืน
ประกอบ (หนา 1) 
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5 ใหแกไขขอ 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน ปรับแกช่ือมหาวิทยาลยัโดย เติมคาํวา 
ประเทศอินโดนีเซีย (หนา 2) 

6 ขอ 13.1.1 ใหแกไขสวนการจดัการเรียนการสอน โดยแกไขเปน จัดการเรยีนการสอนโดย
คณะกรรมการหลักสูตร ท่ีบริหารโดย
คณะกรรมการหมวดรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป (หนา 6) 

7 ขอ 13.1.3 ปรับแกจากภาควิชา เปนสาขาวิชา ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ 
(หนา 6) 

8 ขอ 2.3.1 ปรับแกคําช้ีแจงใหสมบูรณยิ่งข้ึน ดําเนินการแกไขเปน นักศึกษามีปญหา
การปรับตัวในการเรยีนรู
ระดับอุดมศึกษา (หนา 9) 

9 ขอ 2.3.2 ปรับแกคําช้ีแจงใหสมบูรณยิ่งข้ึน ดําเนินการแกไขเปน นักศึกษามีปญหา
ทักษะพ้ืนฐานทางดานการเรยีนรู  
(หนา 9) 

10 การปรับแกแผนการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปท่ี 4 โดย
ใหจัดรายวาเลือกเสรไีวในเทอมตนๆ 

ไมดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
เน่ืองจาก ลําดับความยากงายของราย
วิฃา ไดสอดคลองกับโครงสราง
หลักสตูรอยูแลว ดังน้ันหลักสูตรจะ
ดําเนินการเสนอบันทึกขอความ เพ่ือขอ
อนุญาตตอมหาวิทยาลยั  (หนา 25) 

11 ปรับช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 211134 การ
วิเคราะหเปรยีบเทียบภาษาไทยและภาษามลาย ู

ดําเนินการแกไขเปน Analysis 
Comparison Between Thai and 
Melayu language (หนา 20) 

12 ปรับช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2111420 การวิจัยใน
ช้ันเรียน 

ดําเนินการแกไขเปน Research in 
Melayu LanguageClassroom   
(หนา 19) 
 
 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
13 ปรับแกคําอธิบายรายวิชา 2111420 การวิจัยในช้ันเรียน ดําเนินการแกไขเปน การวิจัยในช้ัน

เรียนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    
(หนา 57) 

14 ปรับช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2111121 
ความสัมพันธทางดานภาษามลายใูนกลุมประเทศท่ีใชภาษา
มลาย ู

ดําเนินการแกไขเปน Language 
Relation in Melayu Spoken 
Country (หนา 57) 

15 ปรับช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2111428 ภาษา
มลายเูพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 

ดําเนินการแกไขเปน Melayu for 
academic Communication     
(หนา 59)  
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที ่3/2559 เมื่อวันที ่29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
1 ใหปรับแกการเขียนอางอิงโดยใหยึดตามหลักการเขียนของ

ระบบ APA เชน บทความ วิจัย หนังสือหรือตํารา เปนตน 
ดําเนินการแกไขในสวนของภาคผนวก 
ฐ ประวัติผูรับผิดอบหลักสูตร (หนา 
175-182) 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษามลายู   

2.  ช่ือ – สกุล  นางสาวซามียะห บาเละ                   

3. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย     

4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                          

5. ประวัติการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท University of Malaya, 

Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 

M.E Malay 

Language 

Education 

2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ศศ.บ. ภาษามลายู 2550 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  

   6.1  งานวิจัย 

ซามียะห บาเละ. (2559). การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการสํานักวิทยบริการ    
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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ซามียะห บาเละ. (2559). การศึกษาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.                
 (กําลังดําเนินการ) 

 6.2   บทความ     

  ไมมี 

 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

  ไมมี 

 

 

 

 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    2    ป  6 เดือน 

ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก.  

 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา  โครงสรางภาษามลายู 1     3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา โครงสรางภาษามลายู 2     3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูทางการศึกษา     3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา  ภาษาศาสตรภาษามลายู     3(3-0-6) นก.  

 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท     

  ไมมี 

  

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

 

 

                                                         (ลงชื่อ)           เจาของประวัติ 
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                                                                          (นางสาวซามียะห บาเละ) 

                      มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู   

2.  ช่ือ – สกุล  นายอาลียะห มะแซ                  

3. ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 

4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                          

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
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ปริญญาโท Yogyakarta State University, 

ประเทศอินโดนีเซีย 

ศษ.ม. Applied Linguistic 2557 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตปตตานี 

ศศ.บ. ภาษามลายู 2552 

6. ผลงานทางวิชาการ  

6.1  งานวิจัย      ไมมี 

    6.2   บทความ     ไมมี 

 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  ไมมี 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

    7.1  ประสบการณการสอน 

             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    1    ป  3 เดือน 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 

  ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3) นก. 

  ชื่อวิชา  การศึกษาเอกเทศ      2(1-2-3) นก. 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท     ไมมี  

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี                                                                 

       (ลงชื่อ)        เจาของประวัติ                                        

                                                                                                                                                                         

       (นายอาลียะห มะแซ)                                                          

                        มีนาคม 2559 

    

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
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1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต               สาขาวิชาภาษามลายู   

2.  ช่ือ – สกุล นางสาวไซนีย ตําภู                  

3. ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย 

4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                          

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท State University of 

Malang Indonesia, 

ประเทศอินโดนีเซีย 

M.A (Indonesian 

Language  Education) 
Indonesia Language 

Education 

2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ศศบ. ภูมิภาคศึกษา (เอเชีย

ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต

ศึกษา) 

2553 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  

   6.1  งานวิจัย 

 ไซนีย ตําภู. (2558). วิเคราะหความแตกตางการเรียนรูของปจเจกบุคคลในการเรียนรูภาษามลายู       
 (มาตรฐาน) ซ่ึงเปนภาษาท่ีสองของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูในมหาวิทยาลัยสาม
 จังหวัดชายแดนภาคใต. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
 ไซนีย ตําภู. (2558). การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผูรวมวิจัย) 
 ไซนีย ตําภู. (2558). การศึกษาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผูรวมวิจัย) 

 ไซนีย ตําภู. (2558). พจนานุกรมฉบับสมบูรณ ภาษาอินโดนีเซีย-ไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนงานวิจัย. (กําลังดําเนินการ) 

 
ไซนีย ตําภู. (2557). วิเคราะหความสามารถของการใชคําบุพบทภาษามลายูในงานเขียนของ
 นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. ยะลา: มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏยะลา. 

 ไซนีย ตําภู. (2555). พจนานุกรมฉบับพกพา ภาษาอินโดนีเซีย-ไทย และไทย-อินโดนีเซีย  

 กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 

 6.2   บทความ  

 ไมมี  

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

171 



108 
 

 

ไมมี   

  

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    2   ป 7 เดือน 

ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู  2(1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา  ภาษามลายูท่ัวไป      3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา วรรณคดีมลายูเบื้องตน     3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา สัณฐานวิทยา      3(3-0-6) นก. 

  

             7.1.2  ระดับปริญญาโท     

  ไมมี 

 7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

   ไมมี 

                                                                 (ลงชื่อ)            เจาของประวัต ิ

                                                      (นางสาวไซนีย ตําภู) 

                                                       มีนาคม 2559 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู   

2.  ช่ือ – สกุล    นายฮัสบุลลอฮ นะดารานิง               

3. ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 

4. สังกัด     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                      

5. ประวัติการศึกษา  

 

ระดับ

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Universitas gadjah mada 

Yogyakarta, ประเทศอินโดนีเซีย 

M.A Linguistics 2555 

ปริญญาตรี Universitas Asa’fiah Jakarta, 

ประเทศอินโดนีเซีย 

B.S  Comparative 

Culture 

2551 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  

   6.1  งานวิจัย 

  ฮัสบุลลอฮ นะดารานิง. (2558). การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการสํานักวิทยบริการและ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    
    (ผูรวมวิจัย) 
  ฮัสบุลลอฮ นะดารานิง. (2557). ความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตอการใช 

 บริการมัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ: 
 ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผูรวมวิจัย) 

 6.2   บทความ  

 ไมมี 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไมมี 
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

             7.1.1  ระดับปริญญาตรี        

ชื่อวิชา วิวัฒนาการภาษามลายู    3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูเบื้องตน    3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา บทบาทภาษามลายูในประเทศท่ีใชภาษามลายู  3(3-0-6) นก. 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3) นก. 

 

             7.1.2  ระดับปริญญาโท          

 ชื่อวิชา       ไมมี        

 

   7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี        

 

                                                              (ลงชื่อ)            เจาของประวัติ 

                                                                      (นายฮัสบุลลอฮ นะดารานิง) 

           มีนาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ภาษามลายู   สาขาวิชา  ภาษามลายู   

2.  ช่ือ – สกุล นางสาวซารียะห สตาร 

3. ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย    

4. สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                          

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ

การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท The National University of 

Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 

M.A  Malay language 2559 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศบ. ภาษามลายู 2556 

5. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย  

 ไมมี 

6.2 บทความ  
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 ไมมี 

6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ  

 ไมมี 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

 7.1 ประสบการณสอน  

   ชื่อวิชา  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) นก. 

 7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

              ลงช่ือ       เจาของประวัต ิ

                                                                   (นางสาวซารียะห สตาร)  

                 มีนาคม 2559 
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