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ค ำน ำ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560    
มีสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
และความต้องการของท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี )  
และปรับแก้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จุดเด่นของหลักสูตร คือ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความรู้ความสามารถด้านการสอน
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ อีกท้ังยังสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ บูรณาการ 
ท้ังศาสตร์สากลกับท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างสันติสุขในสังคม การออกแบบกิจกรรม การดูแลผู้เรียนหรื อ
บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นท่ียอมรับ โดยโครงสร้างของ
หลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต รายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด  
คือ 1) หมวดข้อมูลท่ัวไป 2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษาการ
ด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) หมวดการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และ8) หมวดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 ข้าพ เจ้าในนามคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา             
การประถมศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการกล่ันกรองหลักสูตร ท่ีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตร
เล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาท่ีได้ร่วมกัน
ปรับปรุงหลักสูตรจนแล้วเสร็จพร้อมท่ีจะน าไปเปิดสอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าหลักสูตร                  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะสามารถน าไปจัดการ
เรียนการสอนเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการประถมศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
ในการจัดการศึกษา ในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
(นางสาวอุชุพร   บถพิบูลย์) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ตุลาคม 2560 
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สำรบัญ 
    หน้ำ 
ค าน า    ก 
สารบัญ    ข 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 1 
หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 66 
หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 99 
หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย์ 100 
หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 101 
หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 111 
    
ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข 

 สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  
ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 3134/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ.2560 

113 
164 

ภาคผนวก ค  ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 4286/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ 
วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560      

167 

ภาคผนวก ง  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 170 
ภาคผนวก จ 
 

 ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 9/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

173 

ภาคผนวก ฉ 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน          
การสอน 

176 

ภาคผนวก ช  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 181 
ภาคผนวก ซ  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ           

ปริญญาตรี 
187 

ภาคผนวก ฌ  มติคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษาใน
อัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

208 

ภาคผนวก ญ  ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 210 
ภาคผนวก ฎ 
 

 ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี 
9/2560 เมื่อวันท่ี 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  
 
 
 

213 
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    หน้ำ 
ภาคผนวก ฏ 
 

 ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 

215 
 

ภาคผนวก ฐ 
 

 ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันท่ี 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
 

217 
 

ภาคผนวก ฑ 
 

 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 219 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร์      
       
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :   25561571100535 

ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Education Program  in Elementary Education 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
   ชื่อย่อ :   ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Education (Elementary Education) 
   ชื่อย่อ :   B.Ed. (Elementary Education) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
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5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที ่3/2560 เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที ่9/2560 เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และศึกษาศาสตร์ (5 ปี) ในปีการศึกษา 2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
 8.2 ครูพ่ีเลี้ยง ครูแนะแนว ส าหรับเด็กประถมศึกษา 
 8.3 นักวิชาการทางการศึกษา หรือนักการศึกษาพิเศษ 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
1. นางสาวชูจิตต์  เหล่าเจรญิสุข 
   อาจารย์      
   3-9599-00491-10-2 

ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช 
 

2537 
2531 

2. นางสมฤดี  ปาละวลั 
   อาจารย์      
   3-8099-00377-97-1 

ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.บ (ประถมศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2538 
2534 
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ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 
3. นางสาวอุชุพร  บถพิบูลย์ 
   อาจารย์ 
   3-9499-00070-65-4 

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2550 
2547 

4. นางสาวพุมพนิต  คงแสง 
   อาจารย์      
   3-9601-00173-78-7 

ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษา 
พิเศษ) 
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2555 
 

2549 
5. นางจันจลี ถนอมลิขิตวงศ ์
   อาจารย์      
   3-9201-00047-75-7 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา) 
กศ.บ. (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2554 
 

2542 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทยในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
1) โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 2) คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา 
โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญหาส าคัญที่จะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคตทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก การขาดทักษะความรู้ความสามารถที่
ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ ปัญหาด้านสุขภาพใน  วัยผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ 3) ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูงส่งผลต่อการเลี้ยงดู
เด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจและสังคม ส่งผล ให้
ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 2.7 คน ในปี 2557 และมีรูปแบบ          
ที่หลากหลายมากขึ้น 4) คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า          
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
15-59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น 9.3 ปี ในปี 2558 แต่เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2558 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 
50 และ ผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน 
เนื่องจากข้อจ ากัดท่ีส าคัญของการศึกษาไทยทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้น
การท่องจ า ท าให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพ
ยังกระจายไม่ท่ัวถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล  
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทยในปี พ.ศ.2560-2564 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย
ในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  คนไทยบางส่วนไม่
สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบ ดั้งเดิมที่เป็น
รากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่   มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการ ค านึงถึง
สังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับ          
คนที่ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม 

จากสถานการณ์การพัฒนาดังกล่าว จึงได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ให้“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21”และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   4) 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่า เทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ        
ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนคือการพัฒนาให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์       
มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพ
กายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย รวมทั้งการ
พัฒนาให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

จากเป้าหมายดังกล่าว ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยม
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 2) พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ       
การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดย ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน  
ด้ านวิทยาศาสตร์  เทคโน โลยีด้ านวิศวกรรมศาสตร์  ด้ านคณิ ตศาสตร์  ด้ านศิ ลปะ และ                   
ด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต และสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามา
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เป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครู
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
  สถาบัน 
 12.1 การปรับปรุงหลักสูตร  

 จากความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาเด็ก
วัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ          
การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดยปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน    
ด้ านวิทยาศาสตร์  เทคโน โลยีด้ านวิศวกรรมศาสตร์  ด้ านคณิ ตศาสตร์  ด้ านศิ ลปะ และ                  
ด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้น การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจ           
ให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการ
พัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัด
และประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

นอกจากนั้นแล้ว สภาวิชาชีพครูได้ก าหนดหลักการในการรับรองปริญญาของสถาบันต่างๆ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่ก าหนดในมาตรา 9 (7) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ.2546 นั้น โดยได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้  จากเดิม 9 มาตรฐานความรู้ เพ่ิมเป็น      
11 มาตรฐานความรู้  ประกอบด้วยความเป็นครู  ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม                  
จิตวิทยาส าหรับครู หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประกัน
คุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการ
ตอบสนองความต้องการการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีบัณฑิตสาขาการศึกษาซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตร
ในครั้งนี ้
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดย

คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรยีนการสอนโดยคณะครุศาสตร์  
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการ

สอนโดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

รายวิชาในหลักสูตรเปิดให้นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ ได้ลงรายวิชาเลือกเสรี  ได้แก่ วิชา
ศิลปะส าหรับเด็ก วิชานาฏศิลป์เบื้องต้น และวิชาดนตรีและเพลงส าหรับเด็ก ให้นักศึกษาที่สนใจ
ลงทะเบียนเรียนได้  
 13.3  การบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอนนั้น บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร ซึ่ง
จะต้องมีการประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการคณะและกองบริการการศึกษาในการ
จัดรายวิชา และจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอยู่ต่างสาขาวิชา เพ่ือก าหนดเนื้อหาและกล
ยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด
ไว้ ในหลักสูตร และไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร  
มุ่ งผลิ ตบัณ ฑิ ตวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษาให้ มีความรู้  ความสามารถ                 

ด้านการประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษาพิเศษ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบท         
ทางการศึกษาของท้องถิ่น 

 
       ความส าคัญของหลักสูตร 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษามุ่งสร้างบัณฑิตครูสาขา           

การประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา มีเจตคติและบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน มีทักษะการสอน สามารถบูรณาการทักษะ 
การสอนให้สอดคล้องกับสาระความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญ และน าศาสตร์ทางการศึกษาพิเศษ             
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถน าคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่         
การเรียนการสอนเพ่ือวางรากฐานและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
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และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในศาสตร์ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
คลี่คลายปัญหาหรือสถานการณ์วิกฤตทางการศึกษาได้ด้วยสติปัญญา มีความรักการแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีความเป็นครูตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและรับผิดชอบตนเองได้  ทั้งนี้บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจะมีคุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

1 .2.1  มี ค ว าม ร อ บ รู้  มี ทั ก ษ ะ ก า ร เรี ย น รู้ แ ล ะ ค ว า ม ส าม า ร ถ ใน ศ า ส ต ร์                      
สาขาการประถมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการศาสตร์         
การสอนค าอธิบายรายวิชาทางการประถมศึกษา ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยส าหรับ
ครูประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับ
ครปูระถมศึกษา ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา ภาษาไทย
ส าหรับครูประถมศึกษา คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    
ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา การสัมมนาการประถมศึกษา พฤติกรรมการสอนระดับ
ประถมศึกษา  
         1.2.2  มีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานในการคัดกรอง และสอนเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาการวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษา  การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษส าหรับ
ครูประถมศึกษา การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา การสอน
บุคคลออทิสติกส าหรับครูประถมศึกษา การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา การสอนทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนประถมศึกษา การเตรียมอาชีพส าหรับส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา การสอนวิธีการสื่อความหมายส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา ภาษามือเบื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา 

1.2.3  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา              
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา  นวัตกรรมการสอนส าหรับครูประถมศึกษา การจัดการ
ชั้นเรียนประถมศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา การแนะแนวส าหรับครู
ประถมศึกษา โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
 1.2.4  มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก และมีจิตส านึกในความเป็นครูตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาสมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครูประถมศึกษ า         
การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมส าหรับครูประถมศึกษา การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
 จากหลักสูตรในระดับสากล 
 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น 

- ประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้
บัณฑิต บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษา  
- ส ารวจความต้องการเข้า
ศึกษาต่อของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 

- พัฒนาบุคลากรทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนด้านการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ และการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู ให้สามารถน า
ความรู้และเทคนิคการสอนไป
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนบุคลากรทั้งผู้สอน
และผู้เรียนในด้านการเรียน
การสอนและให้บริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 
- การปฏิบัติการสอนของ
นักศึกษาในสถานศึกษาท่ีเป็น
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชา 
ชีพครู 

- จ านวนโครงการบริการวิชา 
การและผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการ  
- ผลการประเมินการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาในสถานศึกษา 
 

 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                      ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม  
                      ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน
ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่จะต้องบูรณาการ 

ความรู้และขาดทักษะในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
2.3.2 นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการใช้ชีวิตห่างไกลจากผู้ปกครองและต้อง 

ช่วยเหลือและดูแลตนเองในการอยู่หอพัก 
2.3.3 นักศึกษามีปัญหาและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทย 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
       2.4.1 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา  

2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
2.4.3 จัดระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือแนะน า ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการ 

ด าเนินชีวิต 
2.4.4 มีโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้มีความพร้อม 

ในการเข้าศึกษา  
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาตรี (5) ปี       
ชั้นปีที่ 1 36* 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 
ชั้นปีที่ 4 - - - 36 36 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 36 

รวมจ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - - 36 

 
* หมายเหตุ : รับนักศึกษาร้อยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/2295 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500 บาท ต่อ
ภาคการศึกษา  

612,000 1,224,000 1,836,000 2,448,000 3,060,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

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

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

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. เงินคงคลัง ร้อยละ 20 127,440 254,800 382,320 509,760 637,200 
2. รายจ่ายระดับ 

 มหาวิทยาลัยร้อยละ 40  
254,880 509,760 764,640 1,019,520 1,274,400 

3. ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินงานร้อยละ 40  

254,880 509,760 764,640 1,019,520 1,274,400 

รวม 637,200 1,274,400 1,911,600 2,548,800 3,186,000 
จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า        164  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ   
        เทคโนโลย ี 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า         128 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไมน่้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

     2.1.1) วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  34 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

     2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  14 หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

     2.2.1) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ  56 หน่วยกิต 
2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     2.2.3) เลือกจากวิชาเลือกของวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา   

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดังนี้ 
  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
                        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า     12       หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                                                 10       หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
 2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  

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

2100115 
 
2100117 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
English for Communication 1 

ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 
 
 

2(1-2-3) 
 
2(1-2-3) 
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2) วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                       2       หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  

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

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  
Development of speaking and reading skills in English 

 2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

 2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu 

 2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

 2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 
Basic Arabic 

 2(1-2-3) 
 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 
 

 2(1-2-3) 
 
 

                       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      6       หน่วยกิต 
  
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
 Happiness Study  
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 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  
   
                       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6       หน่วยกิต 
  
2150101 สังคมภิวัตน์ 

Socialization 
2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

2(2-0-4) 
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Conscious Mind 

2(2-0-4) 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต  
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 
 

2(1-2-3) 

                       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     6       หน่วยกิต 
  
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

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

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Science for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 

4100103 
 
4100108 
 
4100109 

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
Information Technology in Daily Life 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life  
การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 

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

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    128 หน่วยกิต 

                       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู           50     หน่วยกิต 
                      2.1.1) วิชาการศึกษา                                     36       หน่วยกิต 
                           1)  วิชาบังคับ                                                       34       หน่วยกิต 
1100201 
 

ภาษาและวัฒนธรรม     
Language and culture 

3(2-2-5) 

1101101 ความเป็นครู  
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 
 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Education for Sustainable Development 

3(3-0-6) 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน 
Learning and Classroom Management 

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

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Improvement  

3(2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   
Educational Quality Assurance 
 

2(1-2-3) 

                            2)  วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า                            2       หน่วยกิต 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 

Thinking Skill Development 
2(1-2-3) 

1100103 มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู 
Human Relationship for Teachers 

2(1-2-3) 

1100104 การสอนเพศศึกษา 
Sexuality Education 

2(1-2-3) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
Local Curriculum Development 

2(1-2-3) 

1102203     การนิเทศการสอน 
Instructional Supervision 

2(1-2-3) 
 

1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 
Utilization of Mass Media in Education 

2(1-2-3) 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 
Adolescent Guidance Psychology 

2(1-2-3) 
 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Exceptional Child Psychology 

2(1-2-3) 

1109101 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู 
Introduction to Recreation for Teachers 

2(1-2-3) 

1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader  
Training Course 

2(1-2-3) 

1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

2(1-2-3) 
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                      2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                             14       หน่วยกิต 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 1  
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 2  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 1  
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 2 

 
 

 

                       2.2 กลุ่มวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า  78      หน่วยกิต 
                       2.2.1) วิชาเอก                                    68       หน่วยกิต 
                            1)  วิชาบังคับ                                                      56       หน่วยกิต 
1110101 การประถมศึกษา  2(2-0-4) 

 Elementary Education  
1110202 สมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครูประถมศึกษา   2(2-0-4) 

 Competency and Ethics for Elementary Teachers  
1110203 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 

 Reading and Writing Skills in Thai for Elementary  Teachers  
1110204 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 

  Health and Physical Education for Elementary Teachers  
1110205 การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 

 Work–Oriented Experiences and Technology for Elementary 
Teachers 

 

1110206 ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 Music and Drama for Elementary Teachers  

1110207 ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 Art for Elementary Teachers  

1108302 การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษส าหรับครปูระถมศึกษา*  2(1-2-3) 
 Assessment and Identified of Special Needs for Elementary 

Teachers 
 

1110316 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Thai for Elementary Teachers  

1110317 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Mathematics for Elementary Teachers  

1110318 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Science for Elementary Teachers 

 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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1110319 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
 Social Studies Religious and Culture for Elementary Teachers  

1110320 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 English Language for Elementary Teachers  

1110321 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Management in Student Development Activities and Life skills 

for Elementary Teachers 
 

1110322 นวัตกรรมการสอนส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 Teaching Innovation for Elementary Teachers  

1110323 การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 Social Service Learning for Elementary Teachers  

1110324 การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 2(1-2-3) 
 Teaching for Values and Moral Development  

1110325 การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 Elementary Classroom Management  

1108406 การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษส าหรับครู
ประถมศึกษา* 

2(1-2-3) 

 Curriculum Development for Persons with Special Needs for 
Elementary Teachers 

 

1108407 การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา* 2(1-2-3) 
 Teaching Learning Disabilty Persons for Elementary Teachers  

1108308 การสอนบุคคลออทิสติกส าหรับครูประถมศึกษา* 2(1-2-3) 
 Teaching Autistic Persons for Elementary Teachers  

1110430 ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Research in  Elementary School  

1110431 การสัมมนาการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Elementary Education  
 วิชาเลือก                                                        ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 
1110208 ศิลปะส าหรับเด็ก 2(1-2-3) 

 Art for Children  
1110209 นาฏศิลป์เบื้องต้น  2(1-2-3) 

 Introduction to Drama  
1110210 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็ก 2(1-2-3) 

 Music and Song for Children  
1110211 วาทการส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Speech for Teachers  
1110212 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา 2(1-2-3) 

 Recreation Program in  Elementary School  

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
 



17 
 

 

1110213 เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถม ศึกษา 2(1-2-3) 
 Remedial Techniques in Elementary School   
1110214 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา 2(1-2-3) 

 Environmental Management in  Elementary School   
1110215 การแนะแนวส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance for Elementary Teachers  
1108303 การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนประถมศึกษา* 
2(1-2-3) 

 Counseling for Parents of Persons with Special Needs in  
Elementary School  

 

1108304 การสอนทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา* 

2(1-2-3) 

 Life Skills  for Persons with Visual Impairments in  Elementary 
School 

 

1108305 การเตรียมอาชีพส าหรับส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา* 

2(1-2-3) 

 Vocation Preparation for Persons with Special Needs in  
Elementary School 

 

1110326 เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
 Techniques  in Promoting Creative Thinking  
1110327 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 Production of Creative Education Media  
1110328 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 

 Innovation and Information Technologies for Elementary 
Teachers 

 

1110329 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 Development of Textbooks and Workbooks for Children in  

Elementary School 
 

1108409 การสอนวิธีการสื่อความหมายส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนประถมศึกษา* 

2(1-2-3) 

 Teaching Communication Skills  for Persons with Special Needs 
in  Elementary School  

 

1108410 ภาษามือเบื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา* 2(1-2-3) 
 Sign Language for Elementary Teachers  
 วิชาการสอนวิชาเอก                                          ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต   
1110432 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1  3(2-2-5) 
 Teaching Behavior in Elementary School Level 1 

 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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1110433 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2  3(2-2-5) 
 Teaching Behavior in Elementary School Level 2 

 
 

 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า     4 หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยไม่ซ้ ากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวชิาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

1110101 การประถมศึกษา     2(2-0-4) 
1110202 สมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครู

ประถมศึกษา   
2(2-0-4) 

1110203    ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน
ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

1110204    สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครู
ประถมศึกษา   

3(2-2-5) 

รวม   18 หน่วยกิต 
 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
1110205 การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับ

ครปูระถมศึกษา 
3(2-2-5) 

1110206 ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับครู
ประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

วิชาเอกเลือก       2  หน่วยกิต 
วิชาชีพครูเลือก      2  หน่วยกิต 

  รวม    18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101011  ความเป็นครู 3(2-2-5) 
1105202 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1110207 ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1108302 การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความ

ต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษา* 
2(1-2-3) 

วิชาเอกเลือก         2  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี      3  หนว่ยกิต    

รวม  21 หน่วยกิต 
 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
   
   
   

1101203     คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 

1110316     ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 

1110318     วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี      3 หน่วยกิต 
รวม   17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

0220211  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1110317 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1110319     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส าหรับครูประถมศึกษา  
3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก           2 หน่วยกิต 
รวม   20 หน่วยกิต 

 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2    

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
   
   

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

สารสนเทศทางการศึกษา 
3(2-2-5) 

1110321      การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะ
ชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

1110322 นวัตกรรมการสอนส าหรับครู
ประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

1110320               ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก      7  หน่วยกิต 

รวม   21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหสัวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1110323      การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมส าหรับ
ครปูระถมศึกษา 

2(1-2-3) 

1110324     การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมและ
จริยธรรม 

2(1-2-3) 

1110325     การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1108406      การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความ

ต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษา* 
2(1-2-3) 

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ห้องเรียน 

3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
1110403      ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1110432      พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1 3(2-2-5) 
1100403   ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1 1(90 ชั่วโมง) 

รวม 20 หน่วยกิต  
 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1108407     การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

1108308     การสอนบุคคลออทิสติกส าหรับครู
ประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

1110431      การสัมมนาการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
1110433      พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5) 
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 1(90 ชั่วโมง) 

 วิชาเอกเลือก  3 หน่วยกิต 
รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540 ชั่วโมง) 

รวม 6 หน่วยกิต  
 
 
ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540 ชั่วโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต  

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 
   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
    1)  วิชาบังคับ             10  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
           ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้

ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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

 
 
 
 
 



24 
 

 

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

อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์ 

           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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 
 English   for Communication and Learning 

Development 
 

           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน   
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา   
การแนะน าตนเองและผู้ อ่ืน  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเห ลือ  การให้
ค าแนะน า  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให้
ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการ
ใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
           การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
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           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 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning 

Development 
 

           พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง 
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 

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

 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
           การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม  

           Practice of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on customs 
and traditions of English speaking countries including appropriate social 
etiquette 
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2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
 Thai for Careers  
           การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ

เขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์  ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ 
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและ
การใช้ชีวิตประจ าวัน  

           Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 

 
    2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 
 

รหสัวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย   2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
           หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่าน

และการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบค าที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง  

           Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words 

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

English 
 

           การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์  
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           Effective development of speaking and reading skills in English , 
practice of speaking both individual and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for comprehension; reading 
newspapers, advertisements, and websites 

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

สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น 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 ภาษามลายูพื้นฐาน   2(1-2-3) 
 Basic Melayu  
           ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม

ประโยค พ้ืนฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม  

           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 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
           การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  บทสนทนาที่ ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได ้ 

           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 
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2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได ้ 

           Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 

 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
           การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้

สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ  

           Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 
 

   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3) 
 Happiness Study  
           ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

           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 
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2100113 สุนทรียวิจักขณ์   2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
           ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต  

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 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   2(1-2-3) 
 Information For Life Long Learning  
           ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน  

           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 การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ต
าง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ์ อัน
น าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม  
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           Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem solving 
and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society. 

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

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง  

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

โดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ  

           Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 
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   1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน์   2(2-0-4) 
 Socialization  
           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง  

           Relationships between human beings and environments in Thai 
society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs 

 
2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
 Social Management  
           วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น  

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

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ   2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
           ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของ

ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึก
สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

           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 
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2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต   2(1-2-3) 
 Skills for Life  
           ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

           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  
           เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญ

ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้าง       
จิตสาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชี วิตและ
การประกอบอาชีพ 

           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  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
        ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
           หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน เกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

           Principle  and  thought processes, giving reasons , financial 
mathematics  with  interest, hire – purchase, accounting tax  and the 
applying  of  basic  statistics  in  daily  life 
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4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  
           วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ       

ทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

           Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
The importance  and the impact of science, technology, environment 
and the health improvement  for the quality of life 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

           The basic knowledge of computer, information technology, 
computer applying in daily life, knowledge applying, law and ethics for 
using information system, and the security of information system 
 

410108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         2(1-2-3) 
  Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใน
บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานใน
การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

Energy, energy sources, electric energy, electricity production, 
Electric circuit, electric appliances, working of electric appliances, 
energy of living, working system of human organs, heredity, chemical 
in daily life, microorganism utilization by food industries, agricultural 
productivities and heated and cooled industrial products 
management, radiochemical, packaging and storage 
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4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต         2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 

Rules, regulations, manners, formats and how to set the 
various kinds of games, principles and how to choose the sport  
games appropriately with the latency of the person, practicing the 
games for gaining most benefits to the body, emotion, and society,  
injury prevention from the sport games and basic first aid, use the 
skills of sport, developing the quality of life with playing sports and 
traditional games, and developing the personality and promoting the 
leadership 

 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า   128  หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาชีพครู            50  หน่วยกิต 
         2.1.1  วิชาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า     36  หน่วยกิต 
        1)  วิชาบังคับ           34  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Language and culture  
           ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู  ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครู  เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

           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 
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1101101 ความเป็นครู   3(2-2-5) 
 Professional Teachers  
           สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู   การปลูกฝังจิต

วิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

           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  

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่ งยืน เพ่ือให้ผู้ เรียน
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

           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  
           หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ

ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ         
ของวิชาชีพ 
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           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 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   3(3-0-6) 
 Education for Sustainable Development  
           การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ส าคัญ

ของ UNESCO ได้แก่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและค่านิยมที่จ าเป็นในการสร้าง
อนาคตที่ยั่งยืน 

           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 แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจัดท าหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้ 

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

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน   3(2-2-5) 
 Learning  and Classroom Management  
           หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  การ

จัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  
สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
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           Principles, concepts and guidelines for creating the learning 
plan, learning management, environments for learning  and models of 
learning management  in order to enable students with analyzing, 
creative thinking and problem setting, integrating learning to inclusive 
learning, classroom management, creation of school learning center; 
This course supplies students with ability to create learning plan and 
use implementation in reality and thus creating atmosphere of 
classroom management to learning achievement of students 

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

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
เพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

           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 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
           หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 

           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 
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1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Improvement  
           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

           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 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
           จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

           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 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องและด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

           Principles, concepts, and practices of educational quality 
assurance; This course enable students to manage the quality of 
learning activities, to develop continual learning quality, and organizing 
activities related to quality assessment of learning activities 
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         2)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า       2  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด   2(1-2-3) 
 Thinking Skill Development  
           ความหมาย และความส าคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความรู้เกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสติปัญญา และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย 
การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

           Meaning and the importance of basic thinking skills, content of 
intellectual development and human thinking, concepts, theories  and 
principles about developing thinking skills, thinking processes such 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 มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู   2(1-2-3) 
 Human Relationship for Teachers  
           ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับครู  หลักการ 

องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู  บทบาท
ของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย
สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

           Meaning and the importance of human relations for teacher, 
the principles, processes  and techniques for human relation, the 
teacher's role in strengthening human relations in schools and 
communities, assessment for human relationship focus on practical 
skills to create an atmosphere of learning and strengthen the 
relationship for helping the student 
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1100104 การสอนเพศศึกษา   2(1-2-3) 
 Sexuality Education  
           จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย 

พัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการ
ตัดสินใจต่อรอง การสื่อความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบน
ฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและ
รับผิดชอบ 

           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 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   2(1-2-3) 
 Local Curriculum Development    
           ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ

ประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตร  การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

           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  
           จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศการ

สอน เครื่องมือที่ ใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอนในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศการสอน 
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           The aims, principles, and supervision processes, supervision 
model, tools for instruction supervision, evaluate supervision, 
coordination between all those who involved in the instructional 
supervision, the instructional supervision problems and trends 

 
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา   2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education  
           ความหมาย ความส าคัญของสื่อสารมวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและ

วิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่าย
ข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพ่ือการเรียนรู้ 

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

 
1105101 จติวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น   2(1-2-3) 
 Adolescent Guidance Psychology  
           วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะ
แนว การจัดบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 

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

 
 

1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   2(1-2-3) 
 Exceptional Child Psychology  
           ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่
มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่ม
พิเศษ  องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
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           Meaning, scope and behavior of exceptional child, the causes 
of the abnormal behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on exceptional child, the types of 
exceptional child, exceptional child enhancing, organizations and 
agencies assist exceptional child 

 
 

1109101 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู   2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teachers  
           ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความส าคัญของนันทนาการ 

ความส าคัญของนันทนาการต่อชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเด็ก 
การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ 
ส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

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

 
1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองข้ันความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติและกิจกรรมขององค์การลูกเสือ
โลก โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง
ขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 
และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนว
ปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ  การอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี
ส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 

           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 
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1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 

Course 
 

           การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการ
ขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้
ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและ
การสอน การวางแผน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-
เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตส านึก
สาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-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 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3) 
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระส าคัญของ
กิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ที่ประชุมนายหมู่ 
การประชุมภายในหมู่และกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการท างาน
ร่วมกับคนอ่ืนและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐม
พยาบาล การมีจิตส านึกสาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
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           Orientation and training scouts, principle of  scouting 
foundation, The purposes and strategies of the senior scouts, Scout 
promise and law,  discipline,  tidiness,  signal, the  patrol system, the 
conference of scoutmaster, the parade, suggestions of camp fire,  the 
senior scout game, the senior scout curriculum, the role of working 
with others to conserve environmental and community, map, 
compass, first aid, public consciousness and the administration of 
senior scouts’ division 

 
         2.1.2  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู             14  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                                                      1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 1  
           บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   ออกแบบเครื่องมือ

วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา โดยการสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และ
น าเสนอผลการศึกษา 

           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 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                                                     1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 2  
           บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน  

ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การ
สอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้ เรียน มาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 
2 สัปดาห์ และน าเสนอผลการศึกษา 

           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 
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1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                        6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 1  
           การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย

ศึกษาและปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น  งานสนับสนุนการเรียนการสอน  
หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหา
ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียน
การสอน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และการสัมมนาทาง
การศึกษา 

           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 ชั่วโมง) 
 Practicum 2  
           การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การน า
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้
และการสัมมนาทางการศึกษา 

           Integrating knowledge into teaching practice in schools, the 
preparation of lesson plans follows the learner center method, using  
innovative materials for teaching, using the advantageous techniques 
and strategies for teaching, assessment of learning, research performing 
to improve the students, applying the results of assessment  to 
improve the students, recording the task, learning outcome reporting 
and educational seminars 
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 กลุ่มวิชาเอก                                  ไม่น้อยกว่า         78 หน่วยกิต 
   วิชาเอก                                     ไม่น้อยกว่า         68 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ                                                    56 หน่วยกิต 
1110101 การประถมศึกษา 2(2-0-4) 
 Elementary Education 
           ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด และความมุ่งหมายของการ

ประถมศึกษา  วิวัฒนาการของการประถมศึกษาไทย การจัดการประถมศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศ แนวคิดในการจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา การประกันคุณภาพโรงเรียน
ประถมศึกษา บทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ และคุณลักษณะที่ดีของครูประถมศึกษา 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขตลอดจนแนวโน้มของการประถมศึกษา
ไทย 

Definition, important, principle, concept and purpose of 
elementary education, evolution and management of Thai primary 
education and international, concept of elementary school 
curriculum, agencies involved in management of elementary 
education quality assurance, role, personality and good 
characteristics of primary school teachers, current situation, 
problems and solutions as well as trends in primary education in 
Thailand 

 
1110202       สมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครูประถมศึกษา     2(2-0-4) 
 Competency and Ethics for Elementary Teachers 
 บทบาทและความส าคัญของวิชาชีพครูในการพัฒนาประเทศ หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของครูประถมศึกษา สมรรถนะและคุณธรรมของครูประถมศึกษา 
ทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์  สั งคม และสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

Role and importance of teacher profession in country 
development duties, responsibilities, competency and morality of 
primary school teachers in physical, emotional, social and 
intellectual morality, ethics and code of conducts are based on 
professional standards 
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1110203 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
 Reading and Writing Skills in Thai for Elementary Teachers 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง 

เพลงพ้ืนบ้านของไทย การอ่านสารประเภทต่างๆ โดยใช้การอ่านจับใจความส าคัญ 
การตีความและประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสม
ส าหรับเด็ก หลักพ้ืนฐานของการเขียน การฝึกเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง          
การเขียนเพ่ือธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะ 
การเขียนโดยการใช้ภาษาในการเขียนอย่างมีศิลปะ การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริมการอ่านและการเขียน  หลักการสั งเกตเบื้ องต้นส าหรับ เด็ กที่ มี          
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 

Basic reading skills, reading thai prose and poem Thai folk 
song, reading comprehension, interpretation and evaluation of 
reading choosing the literature for children basic principles of writing 
practice writing prose and poem, business and creative writing, 
academic writing and practice writing skills practice in reading and 
writing activities,  principles of observation for children with learning 
disabilities in reading and writing 

  
1110204 สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                       3(2-2-5) 
 Health and Physical Education for Elementary Teachers 
 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ ภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพ

ของเด็กประถมศึกษาอุบัติเหตุและการป้องกัน การปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ในบ้าน
และโรงเรียน การให้บริการและการส่งเสริมสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน แนวคิด หลักการเกี่ยวกับพลศึกษา 
พัฒนาการและความพร้อมทางร่างกายของเด็กประถมศึกษา การเคลื่อนไหว
พ้ืนฐาน การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเล่นประกอบจังหวะ เกมและการเล่น
แบบไทย การสร้างเกมการเล่นในร่มและกลางแจ้ง การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ 
และการเรียนรวม การวัดและประเมินผล 

Definition and importance of health; health and primary 
student, health problems accidents and prevention, first aid, medical 
supplies, service and health promotion environment for promoting 
health in schools and communities, physical development of 
elementary school student, basic and rhythmic movement, rhythmic 
playing, games and Thai play indoor and outdoor, the atmosphere in 
learning and inclusive education, measurement and evaluation 
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1110205 การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา                    3(2-2-5) 
 Work–Oriented Experiences and Technology for Elementary  

Teachers 
 หลักการและแนวคิดการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีในโรงเรียน

ประถมศึกษา หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคนิคการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการด ารงชีวิต สื่อการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล บทบาทของครูและผู้บริหารในการพัฒนาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

Principles and concepts for teaching invocational  and 
technology in elementary schools curriculum, teaching techniques 
and learning activities,  use of technology in daily life, instruction 
media, measurement and evaluation, the role of teachers and 
administrators in developing career and technology to appropriate 
with local 
 

1110206 ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา                                2(1-2-3) 
 Music and Drama for Elementary Teachers 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี       

บทเพลงบรรเลง บทเพลงขับร้อง การจัดกิจกรรมและการใช้อุปกรณ์การเรียนการ
สอนดนตรีให้เหมาะสมกับเด็กประถมศึกษา เทคนิควิธีการเรียนการสอน การฝึก
ปฏิบัติการเล่นเครื่องดนตรีและการขับร้องที่สอดคล้องกับหลักสูตรประถมศึกษา 
ที่มาของนาฏศิลป์ ประเภทของนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์  การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
และการละเล่นพ้ืนเมือง นาฏศิลป์ของชาติใกล้เคียง หลักในการชมนาฏศิลป์ 

Definition, importance, concept and theory of music 
instrumental and vocal music. activities and instructional equipment 
for elementary school student, teaching techniques practice for 
playing instrument and singing in accordance with the elementary 
school curriculum, source and types of dance  Thai dance, 
indigenous dance and  dance of neighboring countries principle for 
watching dance 
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1110207 ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา                                               2(1-2-3) 
 Art for Elementary Teachers 
 ความส าคัญของศิลปศึกษา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กประถมศึกษา 

หลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพ์ภาพ ภาพปะติด การปั้นและการ
แกะสลัก งานสาน  งานถักและทอ งานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์ หลักการจัด
องค์ประกอบทางศิลปะ การวิจารณ์ผลงานศิลปะของเด็ก การจัดนิทรรศการงาน
ศิลปะตามจินตนาการของเด็กประถมศึกษา 

The importance of art education artistic development of 
elementary student, principles of drawing and painting, printing, 
collage, sculpture and engraving, knitting and weaving, creative work 
and invention artistic composition criticism of children's art; art 
exhibition by the imagination of elementary school student 

  

1108302 การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ                      2(1-2-3)                                                                                 
ส าหรับครูประถมศึกษา* 

 Assessment and Identifying of Special Needs for Elementary 
Teachers 

 ความหมาย ความส าคัญของการคัดกรอง กระบวนการคัดกรอง การใช้
เครื่องมือการคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การวิเคราะห์การรายงานผล 
และกระบวนการส่งต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  

Significance of screening; screening process use of personalized 
screening tools  report analysis and the process of referring children 
with special needs 

 
1110316 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา                                           3(2-2-5) 
 Thai for Elementary Teachers 
            พัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็ก ความหมาย ความส าคัญและ

ลักษณะของภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยส าหรับครูประถม รูปแบบการสอน
เทคนิคการสอนและวิธีการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา  การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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Development and children's language learning meaning, 
importance and characteristics of Thai language, Thai curriculum for 
elementary school teachers teaching method, teaching techniques in 
primary Thai language integrated learning design communication 
skills, analytical thinking and problem solving,  instruction media 
measurement and evaluation observation of children with learning 
disabilities in reading and writing 

  
1110317 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา                                        3(2-2-5) 
 Mathematics for Elementary Teachers 
 ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ รูปแบบการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการสอน
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา สื่อการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล และการสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิด
ค านวณ 

Definition, significance and characteristics of mathematics, 
mathematics curriculum, instructional techniques, teaching methods 
for teaching elementary mathematics, integrated learning design  
analytical thinking and problem solving, instruction media, 
measurement and evaluation and observing children with learning 
disabilities in computing 

 
1110318 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา                                       3(2-2-5) 
 Science for Elementary Teachers 
             ความหมาย ความส าคัญและลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน และวิธีการสอน
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา กระบวนการสืบสวนสอบสวน สื่อการเรียน        
การสอน การวัดและการประเมินผล 

Definition, importance and nature of science; science 
curriculum, teaching techniques, and elementary science teaching 
methods investigation process, instruction media, measurement and 
evaluation 
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1110319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา              3(2-2-5) 
 Social Studies Religious and Culture for Elementary Teachers 
 ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม หลักสูตรสังคมศึกษา วิธีการสอนสั งคมศึกษาระดับประถมศึกษา           
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ทักษะชีวิต การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล 

Definition, importance and characteristics of social studies, 
religion and culture, social studies curriculum and teaching methods 
integrated learning, life skills and  application of sufficiency economy 
philosophy in everyday life, instruction media, measurement and 
evaluation 
 

1110320 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา                                       3(2-2-5) 
 English  Language for Elementary Teachers 
 ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของภาษาอังกฤษ หลักสูตรของ

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร วิธีการสอน
ภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

Definition, importance and characteristics of english primary 
English, curriculum materials, instructional approach, instructional  
media, measurement and evaluation 

  
1110321 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5) 
 Management in Student Development Activities and Life Skills 

for Elementary Teachers 
 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

Meaning, importance and type of student development 
activities, development of curriculum development measurement 
and evaluation of student development activities practice to 
develop student learning activities  and life skills development in the 
21st century 
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1110322 นวัตกรรมการสอนส าหรับครูประถมศึกษา                                2(1-2-3) 
 Teaching  Innovation for Elementary Teachers 
 ความหมาย  ความส าคัญ บทบาทของนวัตกรรมการสอนในระดับ

ประถมศึกษา การออกแบบนวัตกรรมการสอน การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม
การสอน การประยุกต์ใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

Definition, importance, role of teaching innovation in 
elementary school innovative design creating and developing 
teaching innovations application, assessment and improvement of 
teaching innovation for learners to learn 
 

1110323 การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมส าหรับครูประถมศึกษา                 2(1-2-3) 
 Social Service Learning for Elementary Teachers 
 ความหมาย  ความส าคัญ หลักการและแนวคิดของการบริการสังคม  

วิธีการพัฒนาทักษะการบริการสังคม การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการ
บริการสังคมในระดับประถมศึกษา การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่บูรณาการการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 

Meaning, importance, principle and concept of social service, 
social service skills improvement, integration of social service 
learning techniques in elementary education; project or social 
services  activities 
 

1110324 การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม                                  2(1-2-3) 
 Teaching for Values and Moral Development 
 ความหมายและความส าคัญของค่านิยมและจริยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อ

ค่านิยมและจริยธรรม  การปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรม การเสริมสร้างค่านิยม
และจริยธรรม การวัดและประเมินผลค่านิยมและจริยธรรม 

Meaning and importance of values and ethics, factors that 
affecting on values and ethics, cultivation of values and ethics, 
strengthening values and ethics, measurement and evaluation of 
values and ethics 
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1110325 การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา                                            2(1-2-3) 
 Elementary Classroom Management 
 ความหมายและความส าคัญ ทฤษฎีและหลักการของการจัดการชั้นเรียน 

บทบาทของครูในการจัดชั้นเรียน พฤติกรรมและพัฒนาการเด็กประถมศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานในการปรับ
พฤติกรรม การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การจัดการ
ชั้น เรียนส าหรับ เด็กที่ มี ความต้องการพิ เศษ ปัญหาที่ เกิดขึ้น ในชั้น เรียน
ประถมศึกษาและแนวทางแก้ไข การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย และการ
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

Meaning and importance, theories and principles of 
classroom management, role of teachers in classroom management, 
behavior and development of elementary children, learning process 
of elementary children, foundation of behavior modification in 
classroom, discipline cultivation in the classroom; classroom 
management for children with special needs, problems and solutions 
in elementary classrooms,  organizing activities to promote 
democracy and atmosphere in classroom learning 
 

1108406 การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ                2(1-2-3) 
ส าหรับครูประถมศึกษา* 
Curriculum Development for Persons with Special Needs for 
Elementary Teachers 

 หลักการและโครงสร้างของหลักสูตรโดยทั่วไป หลักสูตรส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ  วิธีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP)           
การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
ตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล  

 
 

Principles and structure of the curriculum, curriculum for 
children with intellectual disabilities, principles and methods of 
curriculum development for special needs children, principles and 
methods of teaching, individualized education plan (IEP) and extra 
curricular activities for children with special needs (IIP), measurement 
and evaluation of children with special needs 

 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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1108407 การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส าหรับ                2(1-2-3) 
ครูประถมศึกษา*                                                                        

 Teaching  Learning Disabilty Persons for Elementary Teachers 
  ธรรมชาติ และลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ วิธีการ

สอน การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปฏิบัติการสอน
ตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

  The nature and characteristics of children with learning 
disabilities, teaching methods, activities for children with learning 
disabilities, individualized education program (IEP) and personalized 
instruction (IIP) 
 

1108308 การสอนบุคคลออทิสติกส าหรับครูประถมศึกษา*                         2(1-2-3) 
 Teaching Autistic Persons for Elementary Teachers 
 ธรรมชาติและลักษณะของเด็กออทิสติก   วิธีการสอน การปรับ

พฤติกรรมเด็กออทิสติก และการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กออทิสติก    
Nature and characteristics of autistic children, how to teach, 

adaptive autistic children behavior and activities for children with 
autism 

 
1110430 

 
ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา                                       3(2-2-5) 

 Research in Elementary Education 
             หลักการ แนวคิด รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การพัฒนา

นวัตกรรมทางการศึกษาระดับประถมศึกษา ขั้นตอนการท าวิจัย การวางแผนการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การน าเสนอรายงานผลการวิจัย การเผยแพร่ และการใช้ผลการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนประถมศึกษา 

Principles, concepts, models of classroom action research; 
the educational innovation development in the elementary level; 
research procedure; research planning; data collection; data analysis 
and data presentation; research report presentation; published and 
using the results of elementary classroom action research 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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1110431 การสัมมนาการประถมศึกษา                                                3(2-2-5) 
 Seminar in Elementary Education 
 จุดมุ่งหมาย  รูปแบบและกระบวนการของการสัมมนา วางแผนการจัด

สัมมนา วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการประถมศึกษาทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติในขอบข่ายของงานในระดับประถมศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัยหรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา เน้น
การฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็น วางแผนการพัฒนาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา 

Purpose, format and process of the seminar, seminar 
planning, Analyzing the state of problems and tendency of 
elementary education in both of local and national level in the 
context of elementary framework : research or literacy in elementary 
education, focus on problem solving skills with group process, 
discussion and problem solutions with scientific process, seminar 
practical 

  
1110208 ศิลปะส าหรับเด็ก                                                              2(1-2-3) 
 Art for Children 
           ความส าคัญของศิลปะเด็ก  งานศิลปะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี

การเขียนภาพ การใช้สี การพิมพ์ภาพ  การออกแบบ  การปั้นและการแกะสลัก  
ศิลปะพ้ืนบ้าน  งานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์  การปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่า 
และประโยชน์ของศิลปะธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  การรู้จักน าศิลปะมาประยุกต์        
ในชีวิตประจ าวันให้เกิดคุณค่าและรสนิยมที่ดี  โดยเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ 

The importance of children's art,  art work related to the 
theory of painting, color, printing, design, sculpture and carving, folk 
art, art creativity and invention, cultivating children to appreciate the 
value and benefits of natural arts, applying to the daily-life, focus on 
practical training 
 

1110209 นาฏศิลป์เบื้องต้น                                                     2(1-2-3) 
 Introduction to Drama 
 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของนาฏศิลป์  หลักนาฏศิลป์

เบื้องต้น  การละเล่นพ้ืนเมืองนาฏศิลป์ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  
ทักษะทางนาฏศิลป์ของครูประถมศึกษา การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ 

History and importance of dance,  basic of Thai folk dance, 
Thai folk play and neighboring country, dance skills for elementary 
school teachers, practical in dance show 
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1110210 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็ก                                                  2(1-2-3) 
 Music and Song for Children 
 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของดนตรี องค์ประกอบของดนตรี 

ทฤษฏีโน้ตสากลขั้นพ้ืนฐาน หลักคีตศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล หลักการแต่ง
เพลงและใช้เพลงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกร้องเพลงไทยและเพลง
สากลอย่างง่าย การปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าและประโยชน์ของตน 

History and importance of music, composition of music, basic 
theories of music notes, Thai music and international music, 
principles of music composition and use of music for learning 
activities, singing practice in Thai and international songs to 
encourage children 

 
 
1110211 

 
วาทการส าหรับครู                                                            3(2-2-5)   

 Speech for Teachers 
 หลักและกลวิธีการพูดแบบต่าง ๆที่น าไปใช้ในวิชาชีพครู โดยใช้ทักษะการ

ฟัง การอ่าน การเขียน เพ่ือฝึกพูดสื่อความหมาย ฝึกการสร้างบุคลิกภาพ และ
กลวิธีการพูดแบบต่างๆ ตามจุดมุ่งหมาย โดยเน้นการพูดที่จะต้องน าไปใช้ในโอกาส
ต่างๆ ในสังคม 

Principles and strategies of speech for teacher profession 
using listening, reading and writing skills to communicate,  
personality training and practice of speaking skill in occasional 

  
 
1110212 

 
โครงการนันทนาการในโรงเรยีนประถมศึกษา                             2(1-2-3) 

 Recreation Program in Elementary School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้ง
ในด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  หลักเบื้องต้นของการจัด
โครงการนันทนาการ ปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ 
การประเมินผลโครงการนันทนาการ 

Various types of recreational activities help to develop the 
child's physical, emotional, social and intellectual well-being of 
Recreation to accomplish and evaluate the project 
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1110213 เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา                       2(1-2-3) 
 Remedial Techniques in Elementary School  
         จุดประสงค์ หลักการ และประโยชน์ของการสอนซ่อมเสริม การสอนซ่อม

เสริมให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
เทคนิควิธีการต่างๆ ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการ
สอนซ่อมเสริมที่วางไว้ การผลิตอุปกรณ์สอนซ่อมเสริมในวิชาต่างๆ และวิ ธีการ
ประเมินผลการสอนซ่อมเสริม 

Purpose, principles and benefits of remedial teaching; teaching 
remedies to children with disability learners in various reasons,  
techniques and instruction in order for the learners to accomplish of 
the remedial instruction of produce teaching aids in various subjects 
and evaluation of remedial teaching 

1110214 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา                      2(1-2-3) 
Environmental Management in Elementary School 

ความหมาย ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
หลักการพัฒนา วิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในโรงเรียนประถมศึกษา  
การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตระหนักใน
ความส าคัญ เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

Significance of natural resources for school environment, 
principles of development of appropriate environment in elementary 
schools, implementation of environmental education activities in 
schools, be aware of the importance of environmental arrangements, 
prevent and solve environmental problems in schools 
 

1110215 การแนะแนวส าหรับครูประถมศึกษา                                       2(1-2-3) 
 Guidance for Elementary Teachers 
             ความหมาย ความส าคัญของการแนะแนว ขอบข่ายของงานแนะแนวใน

โรงเรียน การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้เครื่องมือคัดกรอง
และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

Significance of guidance scope of school counseling, 
guidance services in elementary schools, utilization of screening 
tools and support systems for primary school students 
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1108303 การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ         2(1-2-3) 
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา*                                                                  

 Counseling for Parents of Persons with Special Needs in 
Elementary School 

   ความหมาย ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นของการให้ค าปรึกษา 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา กระบวนการและเทคนิคการให้ค าปรึกษา การใช้กลไก       
ทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา        
การประสานงานกับสหวิชาชีพเพ่ือการให้ข้อสนเทศในการให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ    

Meaning, emphasis, theories of counseling, mentoring 
process of  ethics of  counseling  practicing  of  psychological  mechanisms  and 
guidance collaborative and coordinated programming for families  creating 
relationships in practice to develop people with special needs with 
parents, families and interdisciplinary teams  

1108304 การสอนทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา*                                                                 2(1-2-3) 

 Life Skills  for Persons with Visual Impairments in Elementary 
School 

            ความหมาย   ความส าคัญของการด ารงชีวิตประจ าวันภายในบ้าน ชุมชน 
และสังคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในชีวิตประจ าวัน  ก ารจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ            
การด ารงชีวิตส าหรับเด็กต้องการพิเศษ 

Definition and importance of daily life at homes in 
communities and societies of children with special needs personality 
development, practice and organize activities to improve life skills 
for special  needs children 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 



59 
 

 

1108305 การเตรียมอาชีพส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ                        2(1-2-3)                                                                                 
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา* 

 Vocation Preparation for Persons with Special Needs in 
Elementary School  

 

          ความส าคัญ และหลั กการให้ ความรู้และการเตรียมความพร้อม             
ในการประกอบอาชีพ การแนะแนวอาชีพ ขั้นตอนในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ       
ทางอาชีพ ปัญหาอุปสรรคของการท างาน หลักการและการฝึกทักษะการด ารงชีวิต
ในชุมชน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งาน และฝึกปฏิบัติการฝึกวิชาชีพส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ 

Significance and principls of knowledge to prepare for 
occupation career counseling, procedures for rehabilitation  barriers 
to work principles and practice of living skills in the community,  
practice for analysis  and professional practice for people with 
special needs 

 

 

1110326 เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์                                     2(1-2-3)  
 Techniques in Promoting Creative Thinking  
            ความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  

ลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์  ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
สมอง  การจัดบรรยากาศและกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 

Significance,  importance and elements of creativity, characteristics of 
creative people, the relationship between creativity and the brain,  
atmosphere and creative children activities  

 

1110327 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์                                        3(2-2-5)  
 Production of Creative Education Media  
              วิธีการ รูปแบบ และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการผลิตสื่อการศึกษาเชิง

สร้างสรรค์ เน้นการผลิตด้วยวัสดุราคาเยา วัสดุเหลือใช้ และวัสดุท้องถิ่น เพ่ือให้
สอดคล้ อ งกั บ ภ าวะ เศ รษ ฐกิ จ  ห ลั ก การออกแบ บ สื่ อก ารศึ กษ า แล ะ
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมได้ 
การศึกษาแนวคิดและผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 

Method, form, and considered issues in production of creative 
educational media focus on production of materials,  wasteful and local 
materials, consistent with the economic situation, principles of media 
design and the creative process  can be conveyed as concrete concept 
studies and creative media professional contributions  

 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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1110328 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา            2(1-2-3)  
 Innovation and Information Technologies for Elementary 

Teachers 
 

      แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา         ที่
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ              การ
วิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  และสารสนเทศ             
ในระดับประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การออกแบบ             
การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับประถมศึกษา 

 Concepts, theories of educational technology and 
innovation promote the quality of learner development at 
elementary level, information technology, forms and strategies for 
developing information technology, innovations analysis of problems 
arising of intechnology and novation and information in elementary 
school and learning networks, design, implementation, evaluation 
and innovation, and information technology at the elementary level 

 

1110329 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา         2(1-2-3)  
 Development of Textbooks and Workbooks for Children in 

Elementary School 
 

          ความหมาย และความส าคัญของแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก 
วิวัฒนาการของแบบเรียนและแบบฝึกทักษะ หลักการ แนวคิดและรูปแบบ       
การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก ฝึกสร้างแบบเรียนและแบบฝึก
ทักษะส าหรับเด็ก การวิเคราะห์และประเมินแบบเรียนและแบบฝึกทักษะ 

Meaning and importance of children 's textbook and exercise 
evolution of textbook and exercise principles, concepts and patterns 
to develop textbook and exercise for children analyze and evaluate 
textbook and exercise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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1108409 การสอนวิธีการสื่อความหมายส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา*                                                                 2(1-2-3) 

 

 Teaching communication skills  for Persons with Special Needs in 
Elementary School   
           หลักการและวิธีการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านการสื่อ
ความหมาย  หลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และฝึกปฏิบัติการสอนการสื่อ
ความหมายเบื้องต้น 

 Principles and methods of teaching for children with special 
needs in the field of interpretation principles of integrated study and 
practice teaching the meaning 

 

  
วิชาการสอนวิชาเอก                     ไม่น้อยกว่า      6           หน่วยกิต 

 

1110432 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1                                   3(2-2-5)  
 Teaching Behavior in Elementary  School  Level 1  
 หลักสูตร  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ หลักจิตวิทยา วิธีการสอน 
เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ตามหลักสูตร การจัดท าแผนจัดการ         
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การ การวัดผลและประเมินผล การฝึกปฏิบัติการสอน 

Curriculum level indicators analytic of Thai language, 
mathematic, science and foreign languages psychology study teaching 
methods, technical teaching, media and learning resources, organize  lesson 
plans emphasize on integrated learning activity process 
measurement and evaluation  practice for intern experience 

 

 

 

1110433 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2                                       3(2-2-5)  
 Teaching Behavior in Elementary School Level 2  
 หลักสูตร การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒ นธรรม สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ  และการงานอาชีพ              
และเทคโนโลยี หลักจิตวิทยา วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้           
ตามหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวัดผลและประเมินผล การฝึกปฏิบัติการสอน  

     Curriculum level indicators analytic social-science religious 
and cultural studies, health and physical education, arts, careers & 
technology, psychology, teaching methods, technical teaching, media 
and learning resources make lesson plans focus on integrated learning 
process measurement and evaluation,  practice for intern experience 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณห์ลักสูตร 
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  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                6   หน่วยกิต 
 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
 
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางสาวชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข 
 อาจารย ์
 3-9599-00491-10-2 

ศษ.ม.(การ
ประถมศึกษา) 
ศษ.บ.(ปฐมวัย
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช  

2537 
 

2531 

12 12 12 12 12 

2. นางสมฤดี  ปาละวลั 
    อาจารย์  
    3-8099-00377-97-1 

ศษ.ม. (การ
ประถมศึกษา) 
ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2538 
 

2534 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวอุชุพร บถพิบูลย์ 
    อาจารย์ 
    3-9499-00070-65-4  

กศ.ม.(หลักสูตร
และการสอน) 
ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2550 
 

2547 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวพุมพนิต คงแสง 
    อาจารย์ 
    3-9601-00173-78-7 

ศษ.ม.(จิตวิทยา 
ครูการศึกษา
พิเศษ) 
นศ.บ.(นิเทศ
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

2552 
 

2549 

15 15 15 15 15 

5. นางจันจลี ถนอมลิขิตวงศ ์
    อาจารย ์
    3-9201-00047-75-7 

ศศ.ม.(จิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา) 
กศ.บ.(การแนะ
แนว) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ   
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ   

2554 
 

2542 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นางสาวชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข 
 อาจารย ์
 3-9599-00491-10-2 

ศษ.ม.(การ
ประถมศึกษา) 
ศษ.บ.(ปฐมวัย
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช  

2537 
 

2531 

12 12 12 12 12 

2. นางสมฤดี  ปาละวลั 
    อาจารย์  
    3-8099-00377-97-1 

ศษ.ม. (การ
ประถมศึกษา) 
ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2538 
 

2534 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวอุชุพร บถพิบูลย์ 
    อาจารย์ 
    3-9499-00070-65-4 

กศ.ม.(หลักสูตร
และการสอน) 
ค.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2550 
 

2547 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวพุมพนิต คงแสง 
    อาจารย์ 
    3-9601-00173-78-7 

ศษ.ม.(จิตวิทยา 
ครูการศึกษา
พิเศษ) 
นศ.บ.(นิเทศ
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ   

2552 
 

2549 

15 15 15 15 15 

5. นางจันจลี ถนอมลิขิตวงศ ์
    อาจารย ์
    3-9201-00047-75-7 

ศศ.ม.(จิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา) 
กศ.บ.(การแนะ
แนว) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ   
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ   

2554 
 

2542 

15 15 15 15 15 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี 

1. นางสาวจารุณี   เซีย่งเห็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 

2524 
2521 

2. นางกมลรัตน์  คนองเดช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 

คษ.ม. (จิตวทิยาการศกึษา) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครยูะลา 

2538 
2529 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คือ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู   
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  เป็นการเตรียมเพ่ือปฏิบัติการสอนจริง  
นักศึกษาจะมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และมี  
ส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การออกแบบและทดลองสอนในชั้นเรียน  
  2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย การปฏิบัติ      
การสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ  การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผน        
การเรียนรู้  การจัดกระบวน  การเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเอก
ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  
การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
   1)  มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ครู บูรณาการ
ความรู้ที่เรียนมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ฝึกปฏิบัติการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอน         
ในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

2)  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ  ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา เพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติในหน้าที่ครูตลอดกระบวนการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 4.2 ช่วงเวลา 
  1)  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ชั้นปีที่ 4 
  2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปีที่ 5 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  1)  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  แบ่งเป็น 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาในภาคการ 
ศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4  

2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาการประถมศึกษา  
แบ่งเป็น 2 รายวิชา โดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา รายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา            
ของชั้นปีที่ 5  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาชั้นปีที่  5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาการประถมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานวิจัย โดยมุ่งเน้น
การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียนและผู้สอน ส าหรับน าไป
ประยุกต์ในการสอนระดับประถมศึกษาต่อไป โดยก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยคนละ 1 เรื่อง 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาชั้นปีที่  5 ได้ฝึกท าวิจั ยในชั้น เรียนขณะที่ท าการปฏิบัติการสอน               
ในสถานศึกษา เพ่ือให้มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1) มีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของการท าวิจัย               
ในการปฏิบัติงานสอน และเพ่ือการศึกษาต่อ 
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2) มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาการจัด          
การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สอน 
 5.3 ช่วงเวลา  

  ชั้นปีที่ 5 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  

6(540) 
 5.5 การเตรียมการ  

ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน อาจารย์นิเทศก์คณะครุศาสตร์          
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการฝึกวิชาชีพ 
   5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาวิจัย 
   5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาเพ่ือ
รับข้อเสนอแนะและประเมินผล 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
   ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศ และ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   5.6.1 ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผล โดยก าหนดเกณฑ์/
มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
   5.6.2 ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
   5.6.3 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
   5.6.4 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
   5.6.5 ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชา           
ทุกคนซึ่งเข้าร่วมทั้งการน าเสนอผลการศึกษา 
   5.6.6 ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
   5.6.7 ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ประจ าวิชาทุกคน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  มีทักษะการใช้ภาษามลายูกลาง 1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  บังคับเรียน 2 รายวิชา 

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพ่ิมเติม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
     กิจกรรม 

2)  ความสามารถในการใช้ภาษา 
อังกฤษในการอ่านบทความ 
งานวิจัย หรือแบบเรียน ที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

 

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาเอก บังคับเรียน 
1 รายวิชา  

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย     
 การอบรมเพ่ิมเติม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรม 

3)  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา      
 ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย    
 การอบรมเพ่ิมเติม 

1)  การสังเกต 
2)  การประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรม 

4)  จิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงการ 
อย่างน้อย 1 ชิ้นงานตลอดหลักสูตร    
และให้มีโครงการช่วยประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ประสบภัยตามโอกาส  
และน าเสนอการด าเนินงานตาม
โครงการ 

น าเสนอกิจกรรมต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบ   
ระเบียบ ข้อบังคับของ 
สถาบันและสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมี 
   วินัยในการ เรียน ตรงต่อ  
   เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
   อดทน และสู้งาน 
3) การแสดงออกถึงการ 
   เคารพสิทธิและรับฟังความ 
   คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ค วาม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อตน เอ ง 
สถาบัน และสังคม เค ารพ สิ ท ธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

1) วัดและประเมินจากผล
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ แ บ บ
วิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม 
  เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจาก 
    ผลงานกรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผล

การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
   เคารพ ในคุณค่าและ 
   ศักดิ์ศรีของความเป็น 
   มนุษย์ 
4) การแสดงออกถึงการมีจิต 

อาสา และมีจิตส านึก 
สาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน  
ท้องถิ่น มีจิตส านึกใน 
การอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ 
ด้ านคุณ ธรรมจริยธรรมของ
สังคม และวิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์  
    เชิงปฏิบัติการ (Interactive  
    action learning) 
4) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
5) มีการจัดกิจกรรมส าหรับ   
   พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
   จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

จริยธรรม และการมี 
จิตอาสา 

 
 2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้  

2) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการบูรณา
การความรู้และการ
ประยุกต์ความรู้ 

3) มีความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการและ 
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้
ผู้ เรี ยน มี ก าร เรี ยน รู้ ด้ ว ยตน เอ ง    
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บูรณาการความรู้ 
และประยุกต์ ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลาก หลาย
ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค้นคว้ากรณี  ศึกษา ตลอดจน
น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจเพ่ือ
การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

ป ร ะ เมิ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
ห ล า ก ห ล า ย เ พ่ื อ ใ ห้
ครอบคลุมการประเมินด้าน
ความรู้ ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 

 ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน 

 การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการน าเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  
 

 
 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) สามารถใช้ทักษะการคิด 

 อย่างมีวิจารณญาณ คิด 
 วิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล  
 และคิดเชิงบูรณาการ ใน 
 ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
 

การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิด และการแก้ไขปัญหาทั้ง
ระดับบุคคล และกลุ่มใสถานการณ์
ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนหลากหลาย 
เช่น การอภิปรายกลุ่ม   การท า
กรณีศึกษา การโต้วาที การจัดท า
โครงการ และการใช้เกมส์ เป็นต้น  

การประเมิน เป็นการวัดและ
การประเมินทักษะการคิด 
และการแก้ไขปัญหา เช่น 
1) การสอบวัดความสามารถ
ในการคิดและแก้ไขปัญหา
โดยใช้กรณีศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อ 
ตนเองและสังคมได้  

 

 2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหา การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ   
การวิเคราะห์ วิจารณ์ เช่น 
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ 
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ 
รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม 
การประชุมปรึกษาปัญหา 
และการสัมมนา 

 
 2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  สามารถท างานร่วมกับ 

 ผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้น า 
 และสมาชิกกลุ่ม 

2) มีความรับผิดชอบต่อ 
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ 
ต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมี 
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
   พหุวัฒนธรรม  

 

นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม 
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ 
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
 มีการท างานเป็นทีม เพ่ือส่งเสริม  
 การแสดงบทบาทของการเป็น 
 ผู้น าและผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา 
ได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ 
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) การประเมินความสามารถ 
   ในการท างานร่วมกับกลุ่ม 
   เพ่ือนและทีมงานอย่างมี 
   ประสิทธิภาพและ  
   สร้างสรรค์ 
2) การประเมินผู้เรียนใน  
   การแสดงบทบาทของ 
   การเป็นผู้น า และผู้ตามใน 
   สถานการณ์ การเรียนรู้ 
   ตามวัตถุประสงค์ 
3) ประเมินผลจากการจัด 

 กิจกรรมและการเข้าร่วม 
 กิจกรรมของนักศึกษา 

 

  
2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  การแสดงออกถึงความ 

สามารถในการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร  

2)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการติดต่อ 
สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีได้

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง 
การพูด การฟัง และการเขียน 
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน 
และผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1)  การประเมินผลงานตาม 
กิจกรรมการเรียน     
การสอน โดยใช้แบบ 
สังเกต และแบบประเมิน 
ทักษะการพูด การเขียน 

2)  การทดสอบทักษะการฟัง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
อย่างเหมาะสม 

3)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการวิเคราะห์ 
ตัวเลข แปรผลและ 
น าเสนอข้อมูลได้อย่าง 
เหมาะสม และใช้เป็น 
พ้ืนฐานแก้ปัญหาและ    
การตัดสินใจใน 
ชีวิตประจ าวัน 

4)  การแสดงออกถึงการมี 
    ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศในการสืบค้น 
    ข้อมูลเพื่อการแสวงหา 
    ความรู้ 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การสื่อสารที่หลากหลาย 
รูปแบบและวิธีการ 

3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ 
ความสามารถในการเลือก 

  สารสนเทศและฝึกทักษะการ 
  น าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่ 

หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง  
และเนื้อหาที่น าเสนอ 

    จากแบบทดสอบที่ 
    สอดคล้องกับ 
   วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3)  การทดสอบการวิเคราะห์ 
    ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ    
    การท ารายงานกรณี  
    และ การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษาอิสระ 

 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพที่ก าหนดโดย
องค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
และปฏิบัติตนตามกรอบ
ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันและสังคม และมี
วินัยในการเรียนตรงต่อ
เวลา  ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน และสู้งาน 

2) พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3) ด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและร่วมสร้าง
สังคมปรองดองเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 
 

1) ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี 
   วัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพครู  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ 
  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และ 
  ปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก   
   คุณธรรม จริยธรรม ตาม   
   จรรยาบรรณวิชาชีพครูการอยู่
 ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 โดยการใช้กรณีตัวอย่าง (Case  
    study) ในการสอนทุกรายวิชา  
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี ใน 
   ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม 
   จริยธรรมของสังคมและวิชาการ 
   ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพครู 
 
 

1) มีการประเมินระหว่างเรียน     
    ควบคู่ไปกับการประเมินใน 
 ทุกรายวิชา โดยผู้เรียน

ประเมินตนเอง กลุ่มเพ่ือน 
อาจารย์  และใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย 
ได้แก่ การสังเกต        
การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่มแบบประเมินตนเอง   

2) ประเมินจากการจัด
กิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

3) ประเมินจากพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนการร่วมกิจกรรม   
การแต่งกาย และการส่ง
งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4) การแสดงออกถึงการเคารพ

สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

5) การแสดงออกถึงการมีจิต 
   อาสา และมีจิตส านึก 
   สาธารณะ 
6) การแสดงออกถึงการยึดมั่น 
   ในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ตามกรอบวิชาชีพ 
 

4) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
 รายปี ตลอดหลักสูตร 

4) ประเมินจากการเข้าร่วม   
    กิจกรรมเสริมความเป็นครู
 ของนักศึกษา 

 

 
2.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  
ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
รายวิชาในหลักสูตร 

2) การแสดงออกถึง   
   ความสามารถในการบูรณา 
   การวิชาชีพครูตาม  
   มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 
   กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3)  ใช้ความรู้และทักษะใน 
    ศาสตร์ของวิชาเฉพาะด้าน  
    กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่ม 
    วิชาเอกไปใช้ประยุกต์ 
    แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบ
สอบ (Inquiry method) 

2)  การทบทวนวรรณกรรมทาง
วิชาชีพครูและสรุปสถานะของ
องค์ความรู้ทางวิชาชีพครูร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับความถูกต้อง คุณค่า  
การต่อยอดองค์ความรู้และทฤษฏี
เกี่ยวกับวิชาชีพครู 

4)  ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning) เพ่ือ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและสามารถเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมของพื้นที่ได้  

5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร   

ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  เพ่ือให้
ครอบคลุมการประเมินด้าน
ความรู้ ดังนี้ 
1)  การทดสอบย่อย 
2)  การสอบกลางภาค 

การศึกษา 
    ปลายภาคศึกษา 
3)  ประเมินจากรายงาน 
    การศึกษาค้นคว้า 
 
4)  ประเมินจากรายงาน 
 ชิ้นงาน และ/หรือ    
    การน าเสนอในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากรายวิชาฝึก 
    ปฏิบัติการ และ/หรือ  
    การท าวิจัยในชั้นเรียน 
6)  ประเมินจากการเข้าร่วม
 กิจกรรมเสริมความเป็น 
    ครูเป็นรายปี 
    ตลอดหลักสูตร 
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2.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) แสดงออกถึงความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า ในการน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) แสดงออกถึงความสามารถ 
   ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   และพัฒนานวัตกรรมด้าน 
   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
   ผู้เรียน  
3) น าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
    ทฤษฎีและหลักการที่ 
    เกี่ยวข้องในศาสตร์ไปใช้ใน 
    การจัดการเรียนรู้ 
    แก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียน 
    และการวิจัยต่อยอดองค์ 
    ความรู้ 
4) มีความเป็นผู้น าในการ 
   ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ 
   ในการพัฒนาการสอน 
5)  ความสามารถในการวิจัยต่อ 
   ยอดองค์ความรู้เพ่ือ 
   ตอบสนองความต้องการของ 
   ท้องถิ่นและสังคม 

1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดเพ่ือส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิด
ประเมินค่าและคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยจัดให้มี
กิจกรรมในลักษณะต่างๆ เช่น 
การอภิปรายกลุ่ม การคิด
วิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาจาก
ประเด็นวิกฤต ทางวิชาชีพครู 

2) การเรียนรู้ผ่านกระบวน การ
 วิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้า
 ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 การใช้สื่อเทคโนโลยี การท า
 โครงงาน และการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี    
    เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง    
    วิชาการ วิชาชีพและ  
    ทางสังคม  

 4)  จัดกิจกรรมเสริมความ 
    เป็นครู เป็นรายปีตลอด
 หลักสูตร 

1) นักศึกษาประเมินกระบวนการ  
พัฒนาความสามารถทาง
ปัญญาของตนเองในแต่ละ
ขั้นตอน เช่น การสังเกต    
การตั้งค าถาม การสืบค้น   
การคิดวิเคราะห์             
การสังเคราะห์  การสะท้อน
และสื่อความคิด 

2) ประเมินความสามารถ 
ทางปัญญาทั้งการคิดท่ีเป็น 
นามธรรมและการแสดงออก 
ที่เป็นรูปธรรม เช่น          
จากกระบวนการท างานของ 
นักศึกษา กระบวนการคิด  
การสื่อความคิด  ความเข้าใจ   
ความคิดสร้างสรรค์ของ 

    ผลงาน 
3)  ประเมินจากผลการวิเคราะห์ 

แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ   
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 

4)  ประเมินจากผลการท าวิจัย 
    ในชั้นเรียน การเข้าร่วม  

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
2.2.4   ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) แสดงออกถึงการมี 
   ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความ 
   รับผิดชอบต่อผู้เรียน 
   ผู้ร่วมงานและชุมชน 
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  
   ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และ 

1) กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการมี 
   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ 
   ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ 
   ผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่   
   ใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือการ   

1) ประเมินจากพฤติกรรม 
ความสามารถในการท างาน 
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และ 
การแสดงออกของนักศึกษา
ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียนอย่างมี
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
   ชุมชน มีส่วนร่วมในการ 
   จัดการเรียนรู้ 
3) เอาใจใส่ในการรับฟัง มี 
   ความไวในการรับรู้ความรู้สึก 
   ของผู้อื่น 
4) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   บุคคล มีความรับผิดชอบ 
   ตามบทบาทหน้าที่ 
5) มีความรับผิดชอบการ 
   พัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์ 
   อย่างต่อเนื่อง 

 

   เรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ และ   
   ความรับผิดชอบตามบทบาท   
   หนา้ที่ เพื่อส่งเสริมการแสดง   
   บทบาทของการเป็นผู้น าและ 
   ผู้ตาม 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 

เน้นการลงปฏิบัติ ในพ้ืนที่ ใน 
สถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู้และ 
ฝึกปฏิบัติจริง 

4)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์   
2)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
 แสดงออกในการปฏิบัติ
 กิจกรรมต่างๆ ใน
 สถานการณ์ต่างๆ  
3)  ประเมินจากผู้เรียนใน   
     การแสดงบทบาทของ 
   การเป็นผู้น าและผู้ตาม  
     ในสถานการณ์การเรียนรู้ 
   ตามวัตถุประสงค ์
4)  ประเมินผลจากการเข้าร่วม   
    กิจกรรมเสริมความเป็น 
     ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกซ่ึงความสามารถ 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
   ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับ 
   ศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครู และ 
   กลุ่มวิชาเอก ข่าวสารที่เป็น 
   ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
   เพ่ือเข้าใจปัญหา และพัฒนา 
   ผู้เรียน 
2) แสดงออกซ่ึงความสามารถ 
   ในการใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศในการจัดการ 
   เรียนรู้ และงานที่รับผิดชอบ 
3)แสดงออกซ่ึงความสามารถใน 
  การสื่อสาร  และมีทักษะใน 
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ 
  แสวงหาความรู้ และสามารถ 
  น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถ อ่าน เขียน และ 
  เข้าใจ ข้อความ บทความ  

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมี 
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน 
การติดต่อสื่อสารระดับบุคคล  
กลุ่มคน การฟัง  และการเขียน 
ในกลุ่มผู้เรียน  ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ   
การสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและ วิธีการ วิเคราะห์
สถานการณ์ทั้งสถานการณ์จริง
และสถานการณ์จ าลอง และ
น าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม   

3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ ความรู้
 ความสามารถในการสืบค้น

1)  ประเมินผลจากการน าเสนอ
รายงานของนักศึกษาใน
ประเด็นที่เกีย่วข้องกับ   
การวิเคราะห์หัวข้อสภาพ
ปัญหาทางวิชาชีพครู 

 2)  ประเมินผลการใช้ภาษา
 สื่อสารและการประยุกต์ใช้
 เทคโนโลยีจากการน าเสนอ
 รายงานของนักศึกษา 
 3)  ประเมินจากการเข้าร่วม
 กิจกรรมเสริมความเป็นครู  
 เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
  และข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็น 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 บทความทางภาษาอังกฤษและ
 เทคโนโลยีการศึกษาที่น่าสนใจ 

4) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู   
   เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
2.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกซ่ึงความสามารถ 

    ในการบูรณาการความรู้ด้าน 

    วิชาชีพไปใช้ในการจัดการ 

    เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ 

    สามารถเรียนรู้ได้เต็ม 

    ศักยภาพ 

2)  แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผล และท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

3) มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ (Formal)  
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal)  อย่าง
สร้างสรรค์ 

4) มีความสามารถในการจัดการ 
   เรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมที่ 
   เหมาะสมกับผู้เรียน   
5) สามารถบูรณาการความรู้ 
   ศาสตร์ของกลุ่มวิชาชีพครู 
   ร่วมกับศาสตร์ของกลุ่ม 

1)  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูก่อน 
    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

เช่น การศึกษากรณีตัวอย่าง
จากห้องเรียน                
การสังเกตการณ์สอน  

    แบบต่าง ๆ การสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน        
การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์สอนการท า
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การทดลอง
สอน การท าวิจัยในชั้นเรียน 
การประเมินผู้เรียน 

2)  ฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเต็ม
 รูปแบบและเต็มเวลาใน   
    สถานศึกษา  
3)  จัดกิจกรรมเสริมความเป็น
 ครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

1)  วัดและประเมินผลการฝึก
 ประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
 ปฏิบัติการสอน 
2)  วัดและประเมินผล 
     การปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3)  วัดและประเมินผลจาก     
      การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
      ความเป็นครูเป็นรายปี 
      ตลอดหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
   วิชาเอกเพ่ือใช้ในการจัดการ 
   เรียนการสอนได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
 

  
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
     3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
          ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
          1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน   อดทน และ

สู้งาน 
3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. ด้านความรู้ 

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 

              3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา ของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
              1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง
บูรณาการในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

              2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
              3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

              2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล และน าเสนอข้อมูลได้

อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ

แสวงหาความรู้ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3.ด้าน 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
                 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ            
เขียน 

                 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ       
             พัฒนาการเรียนรู้ 

                 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
                 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ  
             พัฒนาการเรียนรู้ 

                 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   
                 

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   
     

 
 

 
         

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100103 หลักการอ่านและการเขียน 
             ค าไทย 

                 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ
การอ่านภาษาอังกฤษ 

                 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ
อ่านและการเขียน 

                 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
                 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
                 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 
              

 
  

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
                 

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 
                 

2100113  สุนทรียวิจักขณ ์
                 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
             ตลอดชีวิต 

                 

2100118 ความจริงของชีวิต     
 

 
 

 
      

   
  

2100119 การพัฒนาตน    
 

 
 

 
  

 
    

   
  

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   
                 

2150101 สังคมภิวัตน์ 
                 

2150102 การจัดการทางสังคม 
                 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
                 

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 
 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต   
                 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   
                 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจ าวัน 

                 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                 

 
ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ  
               ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้      
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา และ
การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการเรียนตรงต่อเวลา  
ซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน  อดทน และสู้งาน 
  2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 
  4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
  6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 
 2. ด้านความรู้ 

1) มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติรายวิชา 
ในหลักสูตร 

2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา 
ก าหนดกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) ใช้ความรู้และทักษะในศาสตร์ของวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู และ กลุ่ม 
วิชาเอกไปใช้ประยุกต์แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
               3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าในการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้าน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 3) น าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์  ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  แก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
 4) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอน 
 5) ความสามารถในการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี   และมีความรับผิดชอบต่อผู้ เรียน 

ผู้ร่วมงาน และชุมชน 
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ 
3) เอาใจใส่ในการรับฟัง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น 
4) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ในศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความคิดรวบยอด 

เกี่ยวกับศาสตร์กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพ่ือ
เข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
   2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด  การ
เรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ 
   3) แสดงออกซึ่งความสามารถในการสื่อสาร  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการแสวงหาความรู้และสามารถน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
   4) สามารถ อ่าน เขียน และเข้าใจ ข้อความ บทความ และข้อมูลข่าวสารทั้งท่ี
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
   1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
   3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
   4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
   5) สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์ของกลุ่มวิชาชีพครูร่วมกับศาสตร์ ของกลุ่ม
วิชาเอกเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1100201  ภาษาและวัฒนธรรม                             
1101101  ความเป็นครู                             
1101202  ปรัชญาการศึกษา                             

1101203  คุณธรรมจริยธรรมและ 
              จรรยาบรรณ 

                            

1101302  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ 
              ยั่งยืน 

                            

1102202  การพัฒนาหลักสูตร                             
1102304  การจัดการเรียนรู้และการ 
            จัดการห้องเรียน 

                            

1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
            สารสนเทศทางการศึกษา 

                            

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1104201  การวัดและประเมินผล 
              การเรียนรู้ 

                            

1104302  การวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
              เรียนรู ้

                            

1105202  จิตวิทยาส าหรับครู                             

1106101  ประกันคุณภาพการศึกษา                             

1100102  การพัฒนาทักษะการคิด                             

1100103  มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู                             

1100104  การสอนเพศศึกษา                             

1102101  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                             

 
                ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1102203  การนิเทศการสอน                             

1103101  การใช้สื่อมวลชนเพื่อ 
              การศึกษา 

                            

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็ก 
              วัยรุ่น 

                            

1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                             

1109101  นันทนาการเบื้องต้น 
              ส าหรับครู 

                            

1109202  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
              ส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 

                            

1109303  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
              สามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 

                            

           ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

84 



 

 

85 

85 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1109404  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
              สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ 
              เบื้องต้น 

                            

1100403  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                             

1100404  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                             

1100506  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 1 

                            

1100507  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 2 

                            

 
            ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา 
วิชาบังคับ 

                            

1110101 การประถมศึกษา                              

1110202 สมรรถนะและคุณธรรม   
             ส าหรับครู 

                            

1110203 ทักษะการอ่านและทักษะ 
             การเขียน ภาษาไทยส าหรับ 
             ครปูระถมศึกษา 

                            

1110204 สุขศึกษาและพลศึกษา           
             ส าหรับครูประถมศึกษา  

                            

1110205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
             ส าหรับครูประถมศึกษา 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1110206 ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับ 
             ครูประถมศึกษา 

                            

 
ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1110207  ศิลปะส าหรับครู 
              ประถมศึกษา 

                            

1108302  การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่  
              มีความต้องการพิเศษ 
              ส าหรับครูประถมศึกษา* 

                            

1110316  ภาษาไทยส าหรับครู 
              ประถมศึกษา 

                            

1110317  คณิตศาสตร์ส าหรับครู 
              ประถมศึกษา 

                            

1110318  วิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
              ประถมศึกษา 

                            

 
  

88 



 

 

89 

89 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
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ข้อ 
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2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1110319 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
             วัฒนธรรมส าหรับครู 
             ประถมศึกษา 

                            

 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1110320 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
             ประถมศึกษา 

                            

1110321 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             และทักษะชีวิตส าหรับครู 
             ประถมศึกษา           



  
                           

1110322 นวัตกรรมการสอนส าหรับครู 
             ประถมศึกษา 

                            

1110323 การเรียนรู้ด้วยการบริการ 
             สังคมส าหรับครูประถม 
             ศึกษา 

                            

1110324 การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยม  
             และจริยธรรม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
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ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1110325 การจัดการชั้นเรียนประถม 
             ศึกษา 

                            

  
                ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1108406  การปรับหลักสูตรส าหรับ 
              บุคคลที่มีความต้อง การ 
              พิเศษส าหรับครูประถม 
              ศึกษา* 

                            

1108407  การสอนบุคคลที่ม ีความ 
              บกพร่องทางการเรียนรู้ 
              ส าหรับครูประถมศึกษา*             

                            

1108408  การสอนบุคคลออทิสติก 
              ส าหรับครูประถมศึกษา* 

                            

1110430  ปฏิบัติการวิจัยทาง           
การประถมศึกษา 

                            

1110431 การสัมมนาการประถมศึกษา                             
            ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
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ข้อ 
2 

ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
3 

ข้อ 
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ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา 
วิชาเลือก 

                            

1110208 ศิลปะส าหรับเด็ก                             

1110209 นาฏศิลป์เบื้องต้น                              

1110210 ดนตรีและเพลงส าหรับเด็ก                             

1110211 วาทการส าหรับครู                             

1110212 โครงการนันทนาการใน 
             โรงเรียนประถมศึกษา              

                            

1110213 เทคนิคการสอนซ่อมเสริมใน 
             โรงเรียนประถมศึกษา 

                            

1110214 การจัดสภาพแวดล้อมภายใน 
             โรงเรียนประถมศึกษา 

                            

                ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
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ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1110215 การแนะแนวส าหรับครู 
             ประถมศึกษา 

                            

1108303 การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ 
             ปกครองส าหรับบุคคลที่ 
             มีความต้องการพิเศษใน 
             โรงเรียนประถมศึกษา* 

                            

1108304  การสอนทักษะการ 
              ด ารงชีวิตส าหรับบุคคล 
              ที่มีความต้องการพิเศษใน 
              โรงเรียนประถมศึกษา* 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 

 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
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ข้อ 
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ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 
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ข้อ 
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ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1108305  การเตรียมอาชีพส าหรับ 
              บุคคลที่มีความต้องการ 
              พิเศษ ในโรงเรียน 
              ประถมศึกษา* 

                            

  
                ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
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ข้อ   
5 

1110326 เทคนิคการส่งเสริมความคิด 
             สร้างสรรค ์

                            

1110327 การผลิตสื่อการศึกษาเชิง 
             สร้างสรรค ์

                            

1110328 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
             สารสนเทศส าหรับครู          
             ประถมศึกษา 

                            

1110329 การสร้างแบบเรียนและ 
             แบบฝึกทักษะส าหรับ 
             เด็กประถมศึกษา 
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รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
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5 

1108409 การสอนวิธีการ สื่อ 
             ความหมาย ส าหรับบุคคล 
             ที่มีความต้องการพิเศษใน 
             โรงเรียนประถมศึกษา* 

                            

  
                ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 

2. ด้าน
ความรู้ 

 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู ้
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ   
5 

1108410  ภาษามือเบื้องต้นส าหรับครู 
              ประถมศึกษา* 

                            

กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา 
วิชาการสอนวิชาเอก 

                            

1110432 พฤติกรรมการสอนระดับ  
             ประถมศึกษา 1  

                            

1110433 พฤติกรรมการสอนระดับ 
             ประถมศึกษา 2  

                            

  
                ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา ด าเนินการดังนี้ 
2.1.1.1 แต่งตั้งกรรมการทวนสอบจากสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของ

รายวิชา 
2.1.1.2 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม

แผนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2.1.1.3 นักศึกษาประเมินการเรียน การสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่

หลักสูตรก าหนดและรายงานผล 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

2.1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบจากสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ที่เก่ียวข้อง 

2.1.2.2 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ ผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณวุฒิ และรายงานผล 

2.1.2.3 โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่นักศึกษาในสาขาวิชาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
        2.2.1 แต่งตั้งกรรมการทวนสอบจากสาขาวิชา เพ่ือด าเนินการทวนสอบ 
               2.2.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

2.2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็น ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้าน
ของหลักสูตร 

2.2.2.2 ส ารวจข้อมูล จากผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ใน
บัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างาน ในสถานประกอบการนั้นๆ  

2.2.2.3 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม 
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน และความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.2.4 น าข้อมูลจากข้อ 2.2.2.1 – 2.2.2.3 มาวิเคราะห์ และเขียน
รายงานสรุป 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้ เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี              

พ.ศ.  2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพ่ือแนะน ามหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้านการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผล จรรยาบรรณการท าวิจัย และการท าผลงานทางวิชาการ   

1.2  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุม  อบรม  
สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการประถมศึกษา 
หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ  
รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ใหม่ 

1.3  สนับสนุนส่งเสริมและจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านการวิจัย และจัดสรร       
เงินอุดหนุนส าหรับการผลิตงานวิจัย  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม           
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ท าวิจัยทางการประถมศึกษา การสอนระดับ
ประถมศึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  การสนับสนุนการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ  รวมถึง        
การสนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ 

2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  และพัฒนา
ความรู้ในสาขาวิชาการประถมศึกษาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1  กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ   
2.2.2  ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  พัฒนาการเรียนการสอนและ

ความเชี่ยวชาญในหลักสูตร 
2.2.3  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
2.2.4  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.5  จัดให้อาจารย์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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2.2.6  จัดให้อาจารย์ ครู ผู้บริหารโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับมาตรฐาน         
ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่  มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ก าหนดไว้  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผน       
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปอีย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้         
ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้น         
ยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานท า         
ของบัณฑิตจากระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า         
ทุกปีเมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า
ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ        
ของหลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผน
รับ 5 ปีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศ        
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา 
คณ ะ และหลักสู ตรได้ออกประชาสัม พันธ์หลั ก สู ตรเพ่ื อกระตุ้ น ให้ นั ก เรียน ใน เขต พ้ืนที ่                
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้  และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ  โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับ
สมัครที่มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและ         

101 



  103 

 

102 

102 

 

สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับ
นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ด าเนินร่วมกับมหาวิทยาลัย      
ตามระบบและกลไกที่ก าหนด กองบริการการศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
โดยหลักสูตรการประถมศึกษามีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ก าหนดไว้การคัดเลือกนักศึกษา      
มี 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับนัก เรียนที่มีผลการเรียนดี       
ได้ระดับคะแนนสะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการรับสมัครและ        
สอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบ
สัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย  ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐาน
ให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลั งการเรียนปรับพ้ืนฐาน   
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ขับเคลื่อน
ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 
  1. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 
  2. การปรับความรู้ พ้ืนฐาน  ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้              
ทางด้าน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา 
เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพครู  
 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆแก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์             
ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์       
ที่ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย           
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการประถมศึกษาหรือ            
สาขาที่เก่ียวข้องกับการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
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 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จ าเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่ จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับมาตรฐาน          
การปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ก าหนด คือ ศึกษา
กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ศึกษาความจ าเป็นและความต้องการปรับปรุงหลักสูตร  ส ารวจ           
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน  ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อ       
ในสาขาวิชาการประถมศึกษาของนั กเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาของโรงเรียน ใน พ้ืนที่                 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท่ีจ าเป็นต้องเพ่ือน ามา
พัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชาการประถมศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ  สามารถจัดการศึกษาแนวใหม่  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคม
ฐานความรู้ อีกทั้งน า  พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา 
และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาขึ้นมาใน
การการผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผน        
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปอีย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายรายละเอียด  
ของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาค
การศึกษาให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาและน าผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน
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ต่อไป และทุกสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)           
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร  เช่น  ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่ เรียนในหลักสูตร 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผล
ของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียง
ผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ผู้ ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา  รวมทั้ งแผนปฏิบัติการ                
ในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/
คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และ
เป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
   2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะครุศาสตร์ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 
  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที ่
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

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

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้อง Micro Teaching 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1 ห้อง 
7 ห้อง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 45 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 240 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ 5 เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร์ 15 เครื่อง 
5 เครื่องฉาย 3 มิติ 6 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน 7 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงภาคสนาม 2 เครื่อง 
8 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 
9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส 30  ตัว 
10 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 

  
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย  
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 300  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 80  เครื่อง 
3 โปรเจคเตอร์ 10  เครื่อง 
4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5  เครื่อง 
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6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

 
     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จ านวน  1,914 ชื่อเรื่อง  
1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    506 ชื่อเรื่อง    

รวม 2,420 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย            จ านวน     70 ชื่อเรื่อง   
2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน       4 ชื่อเรื่อง   

รวม     74 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นิตยสาร 
3.1  ภาษาไทย            จ านวน    81 ชื่อเรื่อง  
3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      9 ชื่อเรื่อง  

รวม    90 ชื่อเรื่อง 
          6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานขอ้มูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ
Technology 

1.3) eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้   
    2.1) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มี เนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.2) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรม    
ที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
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ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
       2.3) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.4) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา  ดังนี้  Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิ ท ย านิ พ น ธ์ ร ะ ดั บ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 
1,000  แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 
ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการ       
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา          
ในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสื่อ
และช่องทางการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
และเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ) จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่ ออุปกรณ์ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้ งในการเรียนการสอน การท า
กิจกรรมในห้องเรียน 

2) จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3) จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพ่ือให้ นั กศึกษาสามารถศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเอง 

4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

1) ผลส ารวจความพร้อมของ
สื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ า
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ห้ อ ง 
ปฏิบั ติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 

2) จ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการและ
สถิติ การใช้ งานหนั งสื อ 
ต ารา สื่อดิจิทัล 

3) ผลส ารวจความพึงพอใจ
ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือ
การ เรี ยน รู้ แ ละการฝึ ก
ปฏิบัติ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

      

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

      

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

  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ 
  ครบทุกรายวิชา 

      

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปีการศึกษา 

      

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

      

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย 

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

   
 
   

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย  

 1 กิจกรรม 
      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
     ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
     ร้อยละ 50 ต่อปี 

      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
     ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
     คะแนนเต็ม 5.0 

    
  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

 

 เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1 - 5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
การด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

109 



  103 

 

110 

110 

 

8. หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 4  ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง  ยะลา 95000 073-212255 
2 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ม.1  ต.เปาะเส้ง  อ.เมือง ยะลา 95000 086-4802429 
3 โรงเรียนบ้านตลาดล าใหม่  ม.1  บ้านล าใหม่  ต.ล าใหม่ อ.เมือง ยะลา 95160 073-252515 
4 โรงเรียนบ้านบุดี 64/5  ม.8  ต.บุดี  อ.เมือง ยะลา 95000 073-288156 
5 โรงเรียนบ้านท่าสาป ม.1  บ้านท่าสาป  ต.ท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000 073-253187 
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) 38/1 ถ.สุขยางค์  ต.สะเตง  อ.เมือง ยะลา 95000 073-272897 
7 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 47 ถ.พิพิธภักด ีต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212286 
8 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา อ.เมือง ยะลา 95000 073-212896 
9 โรงเรียนเทศบาล 5 (ตลาดเก่า) 47 ถ.อนุสรณ์มหาราช ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212897 
10 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 69 ซ.บราโอ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-240508 
11 โรงเรียนบ้านโกตาบารู ม.1 บ้านโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน ยะลา 95140 073-251295 
12 โรงเรียนบ้านรามัน ม.1  ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140 073-295169 
13 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) 90 ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000 073-349681 
14 โรงเรียนชุมชนบา้นปูยุด 7 ถนนสิโรรส บ้านปูยุด อ าเภอเมือง ปัตตานี 94000 073-434211 
15 โรงเรียนอนุบาลปัตตาน ี 5 ถนนมะกรูด ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง  ปัตตานี 94000 073-337667 
16 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 2 ถ.ทรายทอง5 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก  นราธิวาส 96120 073-611061 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียด        
ของกลยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอน        
ของแต่ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
และรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ 
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 
 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
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  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 
5 ป ี
   (1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา(มคอ.7) 
   (2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
 อย่างต่อเนื่อง 

 
 

112 



102 
 

 

102 

102 

 

 

 



113 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556          

เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย                        
ราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
1. ชื่อหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
คงเดิม 

2. ช่ือปริญญา  
ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 

:   Bachelor of Education (Elementary  
    Education) 

ชื่อย่อ  :   ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 :   B.Ed. (Elementary Education) 

2. ช่ือปริญญา  
ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 

:   Bachelor of Education (Elementary  
    Education) 

ชื่อย่อ  :   ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 :   B.Ed. (Elementary Education) 

คงเดิม 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
     มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษาให้มี
ความรู้  ความสามารถด้านการประถมศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษาพิเศษ 
ประยุกต์ ใช้ เทค โนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของ
ท้องถ่ิน 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
     มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถด้านการประถมศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษา
พิเศษ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของ
ท้องถ่ิน 

คงเดิม 

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ผลิตครูในมิติใหม่ที่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตมี

คุณภาพมีศักด์ิศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและ
รับผิดชอบตนเองได้  ทั้งน้ีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา       จะมี
คุณสมบัติที่ส าคัญ ดังน้ี 

4 .1  มี ค วาม รอ บ รู้  แล ะค วาม ส าม ารถ ในศ าสต ร์               
สาขาการประถมศึกษา อย่างบูรณาการ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา การประถมศึกษา ทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา สุขศึกษา
และพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับ
ครูประถมศึกษา ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา ภาษาไทย
ส าหรับครูประถมศึกษา คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษา การวิจัยทางการประถมศึกษา การสัมมนาการ
ประถมศึกษา พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา  

4.2  มีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานในการคัดกรอง และ
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะ
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มี

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตมี

คุณภาพมีศักด์ิศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู  เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ในระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
และรับผิดชอบตนเองได้  ทั้งน้ีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมี
คุณสมบัติที่ส าคัญ ดังน้ี 

4.1 มี ความรอบรู้  และความสามารถในศาสตร์              
สาขาการประถมศึกษา อย่างบูรณาการ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา การประถมศึกษา ทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียนภาษาไทยส าห รับครูประถมศึกษ า           
สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา ดนตรีและ
นาฎศิลป์ ส าหรับครูประถมศึกษา ศิ ลปะส าหรับครู
ป ระถมศึ กษ า ภ าษ าไทยส าห รับ ค รูป ระถม ศึ กษ า 
คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ส าหรับครู
ประถมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรับครู
ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา การ
วิจัยทางการประถมศึกษา การสัมมนาการประถมศึกษา 
พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา  

4.2  มีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานในการคัดกรอง 
และสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษา 

คงเดิม 
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ความต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษาการปรับหลักสูตร
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษา
การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส าหรับครู
ประถมศึกษาการสอนบุคคลออทิสติกส าหรับครูประถมศึกษา
การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาการสอนทักษะการด ารงชีวิต
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
การเตรียมอาชีพส าหรับส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
ในโรงเรียนประถมศึกษาการสอนวิธีการสื่อความหมายส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาภาษา
มือเบื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา 

4.3  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา การจัดกิจกรรม
พัฒ นาผู้ เรียนและทักษะชี วิตส าหรับครูประถมศึกษ า  
นวัตกรรมการสอนส าหรับครูประถมศึกษา การจัดการชั้นเรียน
ประถมศึกษ า การจั ดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา การแนะแนวส าหรับครูประถมศึกษา โครงการ
นันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา 

4.4  มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก และมีจิตส านึกใน
ความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ค าอ ธิบายราย วิชาสมรรถนะและคุณ ธรรมส าหรับครู
ประถมศึกษาการเรียนรู้ ด้วยการบริการสังคมส าหรับครู
ประถมศึกษา การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 

ซึ่งจะสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา การวินิจฉัยคัดแยก
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษาการ
ปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษส าหรับ
ครูประถมศึกษาการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษาการสอนบุคคลออทิสติก
ส าหรับครูประถมศึกษาการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ส าห รับ บุ ค คลที่ มี ค วาม ต้อ งการ พิ เศษ ใน โร ง เรี ยน
ประถมศึกษาการสอนทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาการเตรียม
อาชีพส าหรับส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนประถมศึกษาการสอนวิธีการสื่อความหมายส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาภาษา
มือเบื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา 

4.3  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา การจัด
กิ จ ก รรม พั ฒ นาผู้ เรี ย น และทั ก ษ ะชี วิตส าห รั บ ค รู
ประถมศึกษา  นวัตกรรมการสอนส าหรับครูประถมศึกษา 
การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา การแนะแนวส าหรับครู
ประถมศึกษา โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา 

4.4  มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก และมีจิตส านึกใน
ความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาสมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครู
ประถมศึกษาการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมส าหรับครู
ประถมศึกษา การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 

คงเดิม 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
   7.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 03   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                     ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

7.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครู                    ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา                    ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
           บังคับ                   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
           เลือก                    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
   7.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 03  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                     ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครู                    ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา                     ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

บังคับ                  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 เลือก                   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

คงเดิม 
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วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู         ไม่น้อยกว่า   14  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต 
           วิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า  68  หน่วยกิต 
           บังคับ                               56 หน่วยกิต 
           เลือก                     ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
วิชาการสอนวิชาเอก              ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

           เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก   
                                 ไม่น้อยกว่า   4  หน่วยกิต  
7.3  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
      8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12  หน่วยกิต 
               บังคับ                                10  หน่วยกิต 

2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
2133132  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3) 
2133134  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ          2(1-2-3) 

พัฒนาการเรียนรู้                                   
2133132  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                 2(1-2-3) 
2133132  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ            2(1-2-3) 
              พัฒนาการเรียนรู้                           
 

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู         ไม่น้อยกว่า 14   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต 
            วิชาเอก               ไม่น้อยกว่า  68   หน่วยกิต 
 บังคับ                              56 หน่วยกิต 
 เลือก                   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
วิชาการสอนวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

           เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก   
                                     ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 

   7.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
       8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12  หน่วยกิต 
                บังคับ                              10  หน่วยกิต 

2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 2(1-2-3) 
2133132  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2(1-2-3) 
2133134  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ       2(1-2-3) 
               พัฒนาการเรียนรู้                                   
2133132  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร              2(1-2-3) 
2133132  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ         2(1-2-3) 
              พัฒนาการเรียนรู้                           
2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 
2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ       2(1-2-0) 

เลือก   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย         2(2-0-4) 
2133132  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                                 2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน           2(1-2-3) 
              และการเขียน                  
2133132  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                          2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                        2(1-2-3) 
 
      8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2133112  วิทยาการแห่งความสุข                    2(1-2-3) 
2133110  สุนทรียวิจักขณ์                             2(2-0-4) 
2133114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต    2(1-2-3) 
 
 
 
       8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2123131  สังคมภิวัตน์                                   2(2-0-4) 
2123132  การจัดการทางสังคม                        2(2-0-4) 

เลือก  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย      2(2-0-4) 
2133132  การพัฒนาทักษะการพูดและการ       2(1-2-3) 
              อ่านภาษาอังกฤษ   
2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน       2(1-2-3) 
              และการเขียน           
2133132  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                       2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                 2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                     2(1-2-3) 
2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2          2(1-2-0) 
      8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2133112   วิทยาการแห่งความสุข                  2(1-2-3) 

 2133110  สุนทรียวิจักขณ์                           2(2-0-4) 
2133114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   2(1-2-3)                                            
2100118  ความจริงของชีวิต                        2(2-3-4) 
2100119  การพัฒนาตน                             2(2-3-4) 
2100120  สุนทรียภาพของชีวิต                     2(1-2-0) 
 8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต                                
2123131  สังคมภิวัตน์                              2(2-0-4) 
2123132  การจัดการทางสังคม            2(2-0-4) 

1. ปรับปรงุ
รหัสวิชา 
2. ปรับปรงุ 
ชื่อวิชา 
3. ปรับปรงุ
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรงุ
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับราย 
วิชาออกและ
เพ่ิมรายวิชา
ใหม่ 
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2123130  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ               2(1-2-3) 
 
 

8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
              เทคโนโลยี                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4133131  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              2(1-2-3) 
4133132  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      2(1-2-3) 
4133130  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต               2(1-2-3) 
              ประจ าวัน  
 
 

8.2  หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า   128  หน่วยกิต 
      8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      ไม่น้อยกว่า   50   หน่วยกิต 

 ก.  วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต                                        
บังคับ        30    หน่วยกิต 

1100101   ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีส าหรับคร ู 3(2-2-5)                                                          
1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
               ทางการศึกษา                                      
1105202   จิตวิทยาส าหรับคร ู                       3(2-2-5) 
1104201   การวัดและประเมินผลการศึกษา        3(2-2-5) 
1100305   การบริหารจัดการห้องเรียน              3(2-2-5) 
1104302   การวิจัยทางการศึกษา                    3(2-2-5) 
1101101   ความเป็นครู                                3(2-2-5) 
1102304   การจัดการเรียนรู้                          3(2-2-5) 
1102202   การพัฒนาหลักสูตร                       3(2-2-5) 

เลือก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา          2(1-2-3) 
1100102   การพัฒนาทักษะการคิด                  2(1-2-3) 
1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                         2(1-2-3) 
1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น          2(1-2-3) 
1102203   การนิเทศการสอน                         2(1-2-3) 
1100103   มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับคร ู                2(1-2-3) 
1109101   นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู          2(1-2-3) 
1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน              2(1-2-3) 
1100104   การสอนเพศศึกษา                        2(1-2-3) 
1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง         2(1-2-3) 
               ข้ันความรู้เบื้องต้น                       
1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ัน      2(1-2-0)        

ความรู้เบื้องต้น                                   
1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ          2(1-2-3) 
               รุ่นใหญ่ข้ันความรู้เบื้องต้น 

2123130  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ           2(1-2-3) 
2150108  ทักษะในการด าเนินชีวิต           2(1-2-0) 
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                2(1-2-0) 
  8.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
           และเทคโนโลยี              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4133131  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           2(1-2-3) 
4133132  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3)                                                        
4133130  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต            2(1-2-3) 
              ประจ าวัน  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            2(1-2-0) 
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต         2(1-2-0) 
8.2  หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า  128  หน่วยกิต 
        8.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 

     ก.  วิชาการศึกษา        ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต                                                          
บังคับ       34  หน่วยกิต 

1100231   ภาษาและวัฒนธรรม                    0(2-2-2) 
1131131   ความเป็นครู                              0(2-2-2) 
1131232   ปรัชญาการศึกษา                        0(2-2-2) 
1131230   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  0(2-2-2) 
1101332   การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน       0(0-3-6) 
1132232   การพัฒนาหลักสูตร                      0(2-2-2) 
1132034   การจัดการเรียนรู้และการจัดการ      0(2-2-2) 

 ห้องเรียน  
1130432   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0(2-2-2) 

ทางการศึกษา                                
1134231   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      0(2-2-2) 
1104302   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้          0(2-2-2) 
1132232   จิตวิทยาส าหรับครู                       0(2-2-2) 
1136131   การประกันคุณภาพการศึกษา          2(1-2-0) 

เลือก  ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
1100102  การพัฒนาทักษะการคิด             2(1-2-0) 
1133130  มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับคร ู               2(1-2-0) 
1100104  การสอนเพศศึกษา                        2(1-2-0)     
1132131  การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน             2(1-2-0)                
1102203  การนิเทศการสอน                        2(1-2-3) 
1130131  การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา         2(1-2-0)  
1132131  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น         2(1-2-0)              
1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                        2(1-2-0)     
1132131  นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู          2(1-2-0) 
1132232  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง         2(1-2-0) 
              ข้ันความรู้เบื้องต้น                                     
1132030  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ัน      2(1-2-0) 
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          ข.  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู           14  หน่วยกิต 
1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร1ู                       1(90) 
1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู2                      1(90) 
1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         6(540) 
1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         6(540) 
 
 
 

   8.2.2  กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  78 หน่วยกิต 
     วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า  68 หน่วยกิต 
                         บังคับ        56  หน่วยกิต 

1110101   การประถมศึกษา                           2(2-0-4) 
1110202   สมรรถนะและคุณธรรมส าหรับ           2(2-0-4) 
               ครปูระถมศึกษา                             
1110203   ทักษะการอ่านและทักษะ                 2(1-2-3) 
               การเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา                 
1110204   สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครู         3(2-2-5) 
               ประถมศึกษา                             
1110205  การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับ      3(2-2-5)      

ครปูระถมศึกษา                              
1110206   ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับคร ู           2(1-2-3)

ประถมศึกษา 
1110207   ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา            2(1-2-3) 
1132302  การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มี              2(1-2-3)

ความต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษา*           
1113316  ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา        3(2-2-5)  
1113312  คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5)  
1113318  วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5)  
1113312  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

ส าหรับครูประถมศึกษา                              
1113023  ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5)  
1113321  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             3(2-2-5)             

และทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา                  
1110322  นวัตกรรมการสอนส าหรับ                2(1-2-3) 
              ครูประถมศึกษา                                                              
1110320  การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม         2(1-2-3)         

ส าหรับครูประถมศึกษา                              
1110324  การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมและ         2(1-2-3) 
              จริยธรรม                                                              

              ความรู้เบื้องต้น                                     
1109404  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ          2(1-2-0) 
              รุ่นใหญ่ข้ันความรู้เบื้องต้น                      
         ข.  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู            14  หน่วยกิต 
(1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน              2  หน่วยกิต 
1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร1ู                       1(90) 
1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู2                      1(90) 
(2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
                                 เรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
1133236  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    6(543 ชั่วโมง)                 
1133232  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(543 ชั่วโมง)                                                 
        8.2.2  กลุ่มวิชาเอก         ไม่น้อยกว่า  78 หน่วยกิต 
               วิชาเอก               ไม่น้อยกว่า  68 หน่วยกิต 

                         บังคับ      56   หน่วยกิต 
1110101  การประถมศึกษา                         2(2-0-4) 
1110202  สมรรถนะและคุณธรรมส าหรบั         2(2-0-4) 
              ครปูระถมศึกษา                              
1110203  ทักษะการอ่านและทักษะ                2(1-2-3) 
              การเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา                 
1110204  สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครู       3(2-2-5) 
              ประถมศึกษา                             
1110205  การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับ   3(2-2-5

ครปูระถมศึกษา                              
1110206   ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับคร ู         2(1-2-3)

ประถมศึกษา 
1110207  ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา           2(1-2-3) 
1132302  การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มี            2(1-2-3)

ความต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษา*           
1113316  ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา      3(2-2-5)  
1113312  คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5)  
1113318  วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา   3(2-2-5)  
1113312  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

ส าหรับครูประถมศึกษา                              
1113023  ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5)  
 
1113321  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            3(2-2-5)             

และทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา                
1110322  นวัตกรรมการสอนส าหรับ               2(1-2-3) 
              ครูประถมศึกษา                                                          
1110320  การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม         2(1-2-3)         

ส าหรับครูประถมศึกษา    
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1110325  การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา        2(1-2-3) 
1132436  การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มคีวามต้องการ

พิเศษส าหรับครู*                         2(1-2-3) 
1132407  การสอนบุคคลที่มีความบกพร่อง       2(1-2-3)           

ทางการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา*                  
1132408  การสอนบุคคลออทิสติกส าหรับคร ู    2(1-2-3)

ประถมศึกษา*                              
1110430  การวิจัยทางการประถมศึกษา          3(2-2-5) 
1110431  การสัมมนาการประถมศึกษา           3(2-2-5) 

ข. วิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1110232  ศิลปะส าหรับเด็ก                           2(1-2-3) 
1110209  นาฏศิลป์เบื้องต้น                           2(1-2-3) 
1110210  ดนตรีและเพลงส าหรับเด็ก                2(1-2-3)  
1110211  วาทการส าหรับคร ู                         3(2-2-5) 
1110212  โครงการนันทนาการในโรงเรียน          2(1-2-3) 
              ประถมศึกษา                              
1110213  เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียน    2(1-2-3)

ประถมศึกษา                               
1110214  การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน   2(1-2-3)

ประถมศึกษา                              
1110215  การแนะแนวส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3)  
1108303  การให้ค าปรึกษาแก่                        2(1-2-3) 
              ผู้ปกครองส าหรับบุคคลที่มคีวามต้องการพิเศษ

โรงเรียนประถมศึกษา* 
1132034  การสอนทักษะการด ารงชีวิตส าหรับ     2(1-2-3) 
              บุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน 
              ประถมศึกษา*                             
1132032  การเตรียมอาชีพส าหรับส าหรับบคุคล   2(1-2-3) 
              ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา*  
1110326  เทคนิคการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค ์ 2(1-2-3) 
1110322  การผลิตสื่อการศึกษาเชงิสร้างสรรค ์    3(2-2-5) 
1110322  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ     2(1-2-3) 
              ส าหรับครูประถมศึกษา                               
1110322  การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะ   2(1-2-3) 
              ส าหรับเด็กประถมศึกษา                               
1132432  การสอนวิธีการสื่อความหมายส าหรับ   2(1-2-3) 
              บุคคลที่มี ความต้องการพิเศษในโรงเรียน 
              ประถมศึกษา*                               
1132413  ภาษามือเบื้องต้นส าหรับ                 2(1-2-3)                                                         

ครปูระถมศึกษา*  
 
 

1110324  การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมและ         2(1-2-3) 
              จริยธรรม                                                              
1110325  การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา       2(1-2-3) 
1132436  การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มคีวาม

ต้องการพิเศษส าหรับครู*               2(1-2-3) 
1132407   การสอนบุคคลที่มีความบกพร่อง      2(1-2-3)             

ทางการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา*                  
1132408  การสอนบุคคลออทิสติกส าหรับคร ู   2(1-2-3)

ประถมศึกษา*                             
1110430  ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา  3(2-2-5) 
1110431  การสัมมนาการประถมศึกษา           3(2-2-5)   
          ข. วิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1110232  ศิลปะส าหรับเด็ก                         2(1-2-3) 
1110209  นาฏศิลป์เบื้องต้น                         2(1-2-3) 
1110210  ดนตรีและเพลงส าหรับเด็ก              2(1-2-3)  
1110211  วาทการส าหรับคร ู                       3(2-2-5) 
1110212  โครงการนันทนาการในโรงเรียน        2(1-2-3) 
              ประถมศึกษา                               
1110213  เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียน   2(1-2-3)

ประถมศึกษา                               
1110214  การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  2(1-2-3)

ประถมศึกษา                               
1110215  การแนะแนวส าหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3)  
1108303  การให้ค าปรึกษาแก่                      2(1-2-3) 
              ผู้ปกครองส าหรับบุคคลที่มคีวามต้องการพิเศษ

ในโรงเรียนประถมศึกษา* 
1132034  การสอนทักษะการด ารงชีวิตส าหรับ   2(1-2-3) 
              บุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน 
              ประถมศึกษา*                             
1132032  การเตรียมอาชีพส าหรับส าหรับ        2(1-2-3) 
              บุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน 
              ประถมศึกษา*                               
1110326  เทคนิคการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค ์2(1-2-3)                                                          
1110322  การผลิตสื่อการศึกษาเชงิสร้างสรรค ์   3(2-2-5) 
1110322  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   2(1-2-3) 
              ส าหรับครูประถมศึกษา               
1110322  การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะ 2(1-2-3) 
              ส าหรับเด็กประถมศึกษา                          
1132432  การสอนวิธีการสื่อความหมาย         2(1-2-3) 
              ส าหรับบุคคลที่มี ความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนประถมศึกษา*     
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         ค. วิชาการสอนวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1113401 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1  
                                                           3(2-2-5) 
1113402 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2  
                                                           3(2-2-5) 

  ง. เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  
                            ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

1132413  ภาษามือเบื้องต้นส าหรับคร ู           3(2-2-5) 
              ประถมศึกษา*                             
        ค. วิชาการสอนวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1113401 พฤติกรรมการสอนระดับ                3(2-2-5) 
             ประถมศึกษา 1  
1113402 พฤติกรรมการสอนระดับ                3(2-2-5) 
             ประถมศึกษา 2                 

  ง. เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
                                   ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
 

9. ค าอธิบายรายวิชา 
9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

บังคับเรียน     10 หน่วยกิต 

2100101  ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร           2(1-2-3) 
 Thai for Communication 
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนัก
ถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร 
 
 
 

 

9. ค าอธิบายรายวิชา 
    9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
บังคับเรียน 10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร             2(1-2-3) 
 Thai for Communication 
 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจ าวัน ท้ังด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and information 
communication,  conducting 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ       2(1-2-3) 
               การเขียน                                       
               Speaking and Writing Skills   

Development 
  หลั ก เกณ ฑ์ และพัฒ นาทั กษะการ พูดและ          
การเขียน เพ่ือให้ พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตาม
มาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ       2(1-2-3) 
               การเขียน                                       

Speaking and Writing Skills 
Development 

 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ          
การเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
 
 
 

1.ค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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       Rules and development of reading 
and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  individual 
and groups and criticizing for improvement,  
practice of plot writing,  essay and article writing 
with the emphasis on standard language used in 
a certain writing and practice in criticizing  
 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ   2(1-2-3) 
              พัฒนาการ  เรียนรู้                                 

English   for Communication and 
Learning Development 

              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเองและ
ผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถาม
และการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แส ดงค วามคิ ด เห็ น   พั ฒ น าทั กษ ะการ ใช้ เค รื่ อ งมื อ  
แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น 
การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ   2(1-2-3) 
              พัฒนาการ  เรียนรู้                                 

English   for Communication and 
Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้ง

การฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์
ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ 
การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ
และสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการ
ใช้ เครื่อ งมือ  แหล่งข้อมู ล เพ่ือศึกษาค้นค ว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100107   ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร            2(1-2-3) 
               Malay for Communication 
                ก า ร ใช้ ภ า ษ า ม ล า ยู เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

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

 ก าร ใช้ ภ าษ าม ล า ยู เพ่ื อ ก าร สื่ อ ส าร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ
ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
                Use of  Malay for communication in 
daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 
 

1. เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ 

2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
3. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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2100108   ภาษามลายเูพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
                 และพัฒนาการเรียนรู้                           
                 Malay for Communication and           

Learning Development  
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง 
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

2100108   ภาษามลายเูพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3) 
                 และพัฒนาการเรียนรู้                           

 Malay for Communication and 
Learning Development  

                  พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูก ต้ อง ฝึ กสนทนาภาษ ามลายู เพ่ื อก ารสื่ อส ารใน
สถานการณ์ ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่
ซับซ้อน 
                  Development of Malay in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life , 
practice of reading aloud in Malay correctly; 
practice of Malay conversations in different 
situations ; self-introduction, greeting, leave-
taking, giving suggestion, inquiring information 
nationally and internationally as well as  practice 
of simple sentence writing 
 

1. เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ 

2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
3. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ไม่ม ี

2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1     2(1-2-3) 

               English for Communication 1 

               การฝึกปฏิบั ติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและ
ส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่
ถูกต้องเหมาะสม 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี

2100117    ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
               Thai for Careers 
    การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้ เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชี วิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
   Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading and 
writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and 
career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively 
and be able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 
 

วิชาใหม่ 

    เลือกเรียน         ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

2100103   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 2(2-0-4) 
               Principles of Reading and  Writing  Thai Words 
               หลักเกณฑ์ต่างๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค าท่ีมักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการ
แก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

           เลือกเรียน          ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 2(2-0-4) 
              Principles of Reading and Writing  
              หลักเกณฑ์ต่างๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค าที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนว
ทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้
ถูกต้อง 
               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  
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ        2(1-2-3) 
               การอ่านภาษาอังกฤษ 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ        2(1-2-3) 
               การอ่านภาษาอังกฤษ 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน า เสนองานห น้าชั้ น  และฝึกก ารอ่ านอ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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 Effective development of speaking and 
reading skills in English, practice of speaking both 
individual and groups, efficient class presentation 
and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, andwebsites 
 

 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน     2(1-2-3)                             
              และการเขียน                                       

English for Reading and Writing  
Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่าน

จับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงานฯลฯ 

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

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถ
อ่ าน จั บ ใจค วาม งานห ลากห ล ายส าขาได้ อ ย่ าง มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การ
กรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
               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 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2100109  ภาษามลายูพืน้ฐาน              2(1-2-3) 
              Basic Malay  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
  

2100109  ภาษามลายูพืน้ฐาน                  2(1-2-3) 
              Basic Melayu 
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพ่ือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
 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 
 

1. เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ 

2. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
3. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

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

การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
  

2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        2(1-2-3) 
 Chinese for Communication   Chinese for Communication   
 ก า ร ใช้ ภ า ษ า จี น เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 Use of Chinese for communication in 
daily life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 
 

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                 2(1-2-3) 
  Basic Arabic 
             อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยค
พ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจ
เรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน        2(1-2-3) 
  Basic Arabic 
              อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยค
พ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือความ
เข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
              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 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

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

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ 
                Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers; practice 
of thinking skills, problem solving analyzing and 
decision making skills for daily life and future 
career 
 

วิชาใหม่ 

      9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
                                     ไม่น้อยกวา่   6 หน่วยกิต 

2100112   วิทยาการแห่งความสุข    2(1-2-3)   
               Happiness Study 

ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การ
มีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข  
 

      9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
                                      ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข       2(1-2-3)     

Happiness Study 
    ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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                Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic, self-
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient for 
living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and agreement 
for peaceful coexisting in society 
 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์                         2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach 
   ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เก่ียวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถ่ินสู่สากลทั้งในด้าน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
   ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถ่ินสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์          2(2-0-4)  
               Aesthetics Approach 
               ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ   เสียงและการเคลื่ อนไหว ประสบการณ์ ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถ่ินสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์
และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
    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 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 

2100114   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้           2(1-2-3) 
               ตลอดชีวิต               
               Information For Life Long Learning 
   ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็น
มาตรฐาน 
 

2100114   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้           2(1-2-3) 
               ตลอดชีวิต              
               Information For Life Long Learning 
    ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็น
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 

 
 
 
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ไม่ม ี

2100118   ความจริงของชีวิต              2(2-0-4) 
               Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม 
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข
และสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ    
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือ
จะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูก           
ตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 
  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 
 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2100119    การพัฒนาตน         2(2-0-4) 
                Self Development 
  หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม 
การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
   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 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่ม ี

2100120   สุนทรียภาพเพื่อชวีิต       2(1-2-3)                
  Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้
กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่าน
ข้ันตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย
และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

วิชาใหม่ 
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   Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual 
arts, arts, music arts and performance through 
perception process of value, recognition, 
familiarity which lead to  appreciation and 
obtaining experiences of aesthetic appreciation 
 

       9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
                            ไม่น้อยกวา่    6 หน่วยกิต 

2150101   สังคมภิวัตน์     2(2-0-4) 
  Socialization 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
  

      9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                                        ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต 
2150101   สังคมภิวัตน์       2(2-0-4) 
  Socialization 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกา -ภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ งทางประเพณี  วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
  Relationships between human beings 
and environments in Thai society; ASEAN and 
world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of 
society in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairsy in 
various dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

2150102   การจัดการทางสังคม     2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือ
น าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตใน
ท้องถ่ิน 
 

2150102   การจัดการทางสังคม       2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถ่ิน 

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   

 
 
 
 
 
 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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2150103   ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ   2(1-2-3) 
  Life Skills and PublicConscious Mind 
  ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัฒน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
การพั ฒ นาทั กษ ะความสั ม พั น ธ์ระห ว่างบุ ค คล  ก าร
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ
และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ร่วมกับ
เพ่ือนมนุษย์อย่างสันติ 
 

2150103   ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ        2(1-2-3) 
               Life Skills and PubliConscious Mind 
  ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัฒน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทาง
อารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การ
อยู่ร่วมกับเพ่ือนมนุษย์อย่างสันติ 
  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 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 

 
 
 

ไม่ม ี

2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต            2(1-2-3) 
               Skills for Life 
                ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การ
สื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การ
จัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือ
ผ่อนคลายความตึงเครียด 
  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 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

2150109   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย             2(1-2-3)                
  Life and Thai Culture 
  เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษ ย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน 
การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

วิชาใหม่ 
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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 
 

 9.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
          เทคโนโลยี       ไม่น้อยกวา่   6   หน่วยกิต 

4100101    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 
   หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ -
จ่ าย  ภ าษี  และส ถิ ติ เบื้ อ ง ต้น  เพ่ื อการประ ยุก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  
  

9.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
               เทคโนโลยี        ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
4100101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 
   หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่าย ภาษี  และสถิติเบื้ องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

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

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

4100102   วิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาคุณภาพ     2(1-2-3) 
               ชีวิต      
  Science for the Quality of Life  
  Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

4100102   วิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาคุณภาพ   2(1-2-3) 
               ชีวิต   
  Science for the Quality of Life  
  Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต       2(1-2-3) 
               ประจ าวัน                     
   Information Technology in 
   Daily Life 
   ค วาม รู้ เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 
 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต       2(1-2-3) 
               ประจ าวัน                    
  Information Technology in  
  Daily Life 
  ค วามรู้ เบื้ อ ง ต้น เกี่ ย วกั บ ค อม พิ ว เตอ ร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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  Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, 
data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 
 

 
 
 

ไม่ม ี
 

4100108    วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3)  
   Science in Daily Life 
  พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงาน
ในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของ
มนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ 
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 
  Energy and its sources; electric energy 
and electricity generation, electric circuits in 
houses and electrical equipment; principles of 
electrical devices, energy for living; human organ 
systems, heredity;chemical using in daily life; 
using microorganism in food industries; agricultural 
and industrial production managementwith heat, 
cold, radiochemical, packaging and storage 
 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่ม ี

4100109    การกีฬาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีิต  2(1-2-3) 
   Sports for the Quality of Life 
   Development 
   กฎ  กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติ
ในการเล่นกีฬาเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่น
พ้ืนเมืองในท้องถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ 
การเป็นผู้น า 
  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 

วิชาใหม่ 
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      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1100101  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับคร ู   3(2-2-5) 

              Thai Language and Educational  
              Technology for Teacher 
    ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทย  เพ่ือการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ศึกษาและ
ฝึกทักษะการใช้ ค วามรู้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ 
อิ น เท อ ร์ เน็ ต  ก า ร ใช้  Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint)การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (E-mail, 
Chat, MSN, Google, Talk, Yahoo, Skype  etc.) 

      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 

 
 
 

ปรับออก 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

1100201   ภาษาและวฒันธรรม                 3(2-2-5) 
               Language and culture 
               ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู 
ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู    เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้องรวมทั้งใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 

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

วิชาใหม่ 

1100110    ภาษาอังกฤษและเทคโนโลย ี         3(2-2-5) 
               สารสนเทศส าหรับคร ู                             
     English Language and Educational  
               Technology for Teacher 
     ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องใช้ความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารและ
การสืบค้น สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (E-
learning, CAI, WBI, VirtualClassroom, Teleconference) 
การสร้างและการใช้ Weblog เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(GotoKnow, Learners) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ) 
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1101101    ความเป็นครู                          3(2-2-5) 
     Professional Teacher 
     ศึกษาความส าคัญของวิชาชีพครู  บทบาทหน้าที่  
ภาระงานของครู  พัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของ
ครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การเสริมสร้าง
ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา  

1101101   ความเป็นครู                          3(2-2-5) 
               Professional Teachers 
              สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมายที่ 
เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้เก่ียวกับ 
วิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้ เรียนรอบรู้ ในเน้ือหาวิชาที่สอน        
และกลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ ข้อมู ลข่าวสารความรู้
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู      
กับผู้ เรียนที่ ส่ ง เสริมการพัฒ นาศักยภาพผู้ เรียนและ          
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

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

 

1.ปรับปรงุ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 

 
 

 
 
 

ไม่ม ี

1101202  ปรัชญาการศึกษา                     3(2-2-5) 
              Philosophy  of  Education                                                         
ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 
               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 
 
 

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี
 

1101203   คุณธรรมจริยธรรมและ            2(1-2-3) 
               จรรยาบรรณ                                                         
               Moral and Ethics 
                หลักธรรมภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุ
สภาก าหนด เพ่ือให้ผู้ เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
จิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

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 

 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 

ไม่ม ี
 

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

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการ
พัฒนาที่ ย่ังยืนในประเด็นที่ส าคัญของ UNESCO ได้แก่ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความ
ยากจน การบริโภคอย่างย่ังยืน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ 
สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและค่านิยมที่จ าเป็นในการ
สร้างอนาคตที่ย่ังยืน 

 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 

วิชาใหม่ 

1102202    การพัฒนาหลักสูตร                 3(2-2-5) 
     Curriculum Development 
     ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  ประวัติ
ความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย  ความหมายความส าคัญของ
ห ลั ก สู ต ร   ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก สู ต ร   รู ป แ บ บ ห ลั ก สู ต ร  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

1102202    การพัฒนาหลักสูตร                 3(2-2-5)     
    Curriculum Development 
    หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตรการน า

หลักสูตรไปใช้การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร สามารถจัดท าหลักสูตร ปฏิบั ติการ
ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรได้ 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
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พ้ืนฐาน  มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  การวิเคราะห์  การจัดท าหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  การใช้หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

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

 

ภาษาอังกฤษ 

1102304   การจัดการเรียนรู้            3(2-2-5) 
    Learning Management  
    ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรู้และการสอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
รูปแบบการเรี ยนการสอน การออกแบบและการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้  การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและ
วิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และการผลิตสื่อ  และการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้
แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการประเมินผลการเรียนรู้ 

1102304    การจัดการเรียนรู้และการจัดการ  3(2-2-5)                     
                ห้องเรียน                                                         
                Learning  and Classroom              

Management 
  หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และ
แก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
จัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริงสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้                              

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 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยี            3(2-2-5) 
 สารสนเทศทางการศึกษา                               

     Innovation and Educational  
               Information Technology 
     ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การออกแบบ  การสร้าง  การน าไปใช้  การ
ประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยี            3(2-2-5) 
 สารสนเทศทางการศึกษา                               

               Innovation and Educational  
               Information Technology 
               หลักการแนวคิดการออกแบบการประยุกต์ใช้
และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารเพ่ือให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

1.ปรับปรงุ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
ทางการศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

               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  การวัดและการประเมินผลการ       3(2-2-5)    
              เรียนรู ้                                                        
               Educational Measurement and  
               Evaluation 

ศกึษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมินผล 
การศึกษาการสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผล  และประเมินผล
การศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อย
และแบบรวม  สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

1104201  การวัดและการประเมินผลการ       3(2-2-5)    
              เรียนรู ้                                                        
              Educational Measurement and                  
              Evaluation 
              หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผลและ
สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 

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 

 

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรงุ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

1104302    การวิจัยทางการศึกษา              3(2-2-5) 
     Educational Research  
     ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการวิจัย  การ
ออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย  สถิติเพ่ือการวิจัย  การ
วิจัยในชั้นเรียน  การฝึกปฏิบัติการวิจัยการน าเสนอผลงานวิจัย  
การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้  การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การเสนอ
โครงการเพ่ือท าวิจัย  การท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

11044302   การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้     3(2-2-5)     
                 Research for Learning  
                 Improvement 

   หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การ
ใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

   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 

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรงุ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
 

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู            3(2-2-5) 
     Psychology for Teacher 
     ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  การช่วยเหลือผู้ เรียนให้ เรียนรู้และพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1105202    จิตวิทยาส าหรับคร ู            3(2-2-5) 
                Psychology for Teachers 
                จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคุณภาพชี วิตที่ ดี ข้ึน ใช้
จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 

1.ปรับปรงุ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพ่ิม
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
Foundation of psychology; human 

development, learning psychology and 
educational psychology, psychology of guidance 
and counseling; This course enable students to 
advise and help children toward better quality of 
lives by using psychology to understand and 
promote full potentiality of learning 

 

 

1100305   การบริหารจัดการห้องเรียน          3(2-2-5) 
    Classroom  Management 
    ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ  ภาวะ
ผู้น าทางการศึกษา  การคิดอย่างเป็นระบบ  การเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร  มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร  การติดต่อสื่อสาร
ในองค์กร  การบริหารจัดการชั้นเรียน  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  การท างานเป็นทีมการจัดท าโครงงานทางวิชาการ  
การจัดโครงการฝึกอาชีพ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  และ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน   
 

 
 
 

 
ไม่ม ี

ปรับออก 

 

 
 
 

ไม่ม ี
 
 

 

1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา        2(1-2-3)    
Educational Quality Assurance 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบั ติ เกี่ยวกับการ

จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ 

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

 

วิชาใหม่ 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด             2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
    ความหมาย และความส าคัญของทักษะการคิด
พ้ืนฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และการคิด
ของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบ
เอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์  การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การ

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด             2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
     ความหมายและความส าคัญของทักษะการคิด
พ้ืนฐาน ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และการ
คิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการคิดกระบวนการคิดแบบต่างๆ เช่น การคิด
แบบเอกนัยการคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การ

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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คิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด  
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและ
การประเมินผลทักษะการคิด 

คิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์การน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด  
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด เครื่ องมือ
และการประเมินผลทักษะการคิด 

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

 
1100103   มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู             2(1-2-3) 
     Human Relationship for Teacher 
     ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษย์
สัมพันธ์เก่ียวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและ
เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู บทบาทของครูใน
การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การ
ประเมินมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบั ติสร้า ง
มนุษ ย์สัมพันธ์เพ่ือเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ ดี  และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

1100103    มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู            2(1-2-3) 
     Human Relationship for Teachers 
     ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษย์
สัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการ
และเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู บทบาทของ
ครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน 
การประเมินมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์เพ่ือเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
     Meaning and the importance of 
human relations for teacher, the principles, 
processes  and techniques for human relation, 
the teacher's role in strengthening human 
relations in schoolsand communities, assessment 
for human relationship focus on practical skills to 
create an atmosphere of learning and strengthen 
the relationship for helping the student 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1100104   การสอนเพศศึกษา                    2(1-2-3) 

     Sexuality Education 
     ศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญ
พันธ์ุ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวัง
ต่อบทบาท ความรับผิดชอบ เพศสภาพและเพศสรีระ อิทธิพล
ของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออก
ทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจต่อรองและสื่อสารความต้องการ

1100104   การสอนเพศศึกษา                    2(1-2-3) 
     Sexuality Education 
     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพศศึกษาใน
สถานศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการตามวัยพัฒนาการทางเพศ
อนามัยเจริญพันธ์ุการดูแลสุขภาพทางเพศสัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบเพศสภาพและ
เพศสรีระอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
บทบาทและการแสดงออกทางเพศทักษะการตัดสินใจ

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนฐานของการ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของผู้ เรียน เพ่ือปลูกฝั งทัศนคติ ค่านิยม ตลอด จน
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 

ต่อรองการสื่อความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก
ของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพ่ือปลูกฝัง
ทัศนคติค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและ
รับผิดชอบ 
     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   การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน         2(1-2-3) 
     Local Curriculum Development 
     ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับหลักสูตรกระบวนการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตรความเป็นมาและ
ความส าคัญของหลักสูตรหลักการจุดหมายโครงสร้างของ
หลักสูตรการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถ่ิน  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถ่ิน 
 

1102101    การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน         2(1-2-3) 
     Local Curriculum Development 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตรความ
เป็นมาและความส าคัญของหลักสูตรหลักการจุดหมาย
โครงสร้างของหลักสูตรการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรหลักการและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน  การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน 
     Foundation of thecurriculum, curriculum 
development process, curriculum evaluation, background        
and significance of curriculum, curriculum principles,                
curriculum goals, curriculum structures, experiences 
and activities setting on curriculum, principles, 
processes and practices on local area curriculum 
development 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1102203    การนิเทศการสอน                   2(1-2-3) 
     Instructional Supervision 
     จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการ
สอน รูปแบบการนิเทศ การสอนเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการ
สอน การประเมินผลนิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอนในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศการสอน 

1102203   การนิเทศการสอน                    2(1-2-3) 
     Instructional Supervision 
     จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศ
การสอน รูปแบบการนิเทศ การสอนเครื่องมือที่ใช้ในการ
นิ เท ศการสอนการประ เมิ นผล นิ เทศการสอ นการ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
ปัญหาเก่ียวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้ม
การนิเทศการสอน  

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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The aims, principles, and supervision 

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

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

    Education 
     ความหมาย  ความส าคัญของสื่อสารมวลชนที่มี
ต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ
โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์  เครือข่ายข้อมูล
สากลและสื่อสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช้ และเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าว
เพ่ือการเรียนรู้ 

1103101    การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา    2(1-2-3) 
     Utilization of Mass Media in  
                Education 
     ความหมาย ความส าคัญของสื่อสารมวลชนที่มี
ต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูล
สากลและสื่อสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช้ และเลือก
รับข้อมูล ข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  การ
วิเคราะห์ข่าวเพ่ือการเรียนรู้ 
    Meaning and the importance of mass 
media on education,principles, utilize broadcasting, 
publications, newspapers, films, international data 
networks, and information media for education; 
analyze, select, and utilize information toenhance 
learning 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น     2(1-2-3) 
     Adolescence Guidance Psychology 
    วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนา 
การด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ 
ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนว
ทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้
กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนาการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้าน
การศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 

 

1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น     2(1-2-3) 
     Adolescence Guidance Psychology 
     วัยรุ่ น และท ฤษ ฎี พั ฒ นาการของ วัยรุ่ น 
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนว
วัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
วัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนว
เพ่ือพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 

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

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ                   2(1-2-3) 
     Special Child Psychology 
     ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่ม
พิ เศ ษ  ส า เห ตุขอ งพ ฤ ติ ก รรมผิ ดป ก ติขอ ง เด็ ก พิ เศ ษ 
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อ
กลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
เด็กพิเศษ 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ                   2(1-2-3) 
     Exceptional Child Psychology 
     ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็ก
กลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ 
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อ
กลุ่ม เด็ก พิ เศษ  ประเภทของเด็กพิ เศษ  การส่ง เสริม
พัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
  Meaning, scope and behavior of 
exceptional child, the causes of the abnormal 
behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on exceptional 
child, the types of exceptional child, exceptional 
child enhancing, organizations and agencies assist 
exceptional child 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. ปรับชื่อวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1109101    นันทนาการเบื้องต้นส าหรับคร ู    2(1-2-3) 
     Introduction to Recreation for  
               Teachers 
     ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและ
ความส าคัญของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการต่อ
ชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบใน
การนันทนาการส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่
เน้นการฝึกปฏิบัติ 

1109101  นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู       2(1-2-3) 
    Introduction to Recreation for  
              Teachers 
    ความหมาย ขอบข่ายความมุ่ งหมายและ
ความส าคัญของนันทนาการความส าคัญของนันทนาการต่อ
ชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบใน
การนันทนาการ ส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
    Meaning, scope, purposes and the 
importance of the recreation for teacher, the 
importance of recreation for daily-life, types of 
recreation for children, recreational activities for 
children,  responsibility on recreational practice 
for own-self, family, school and community 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง    2(1-2-3) 
               ขั้นความรู้เบือ้งต้น 
     CubScouts and Junior Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
     วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติและ
กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือไทย 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ -เนตรนารีส ารองข้ัน
ความรู้พ้ืนฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาว
ดวงที่  2  ดาวดวงที่  3  และวิชาพิเศษ  กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสือส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัติการ

1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง    2(1-2-3) 
               ขั้นความรู้เบือ้งต้น 
     CubScouts and Junior Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
     วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือ
ไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง
ข้ันความรู้พ้ืนฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 
ดาวดวงที่ 2  ดาวดวงที่ 3  และวิชาพิเศษ กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสือส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัติการ

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตร
นารีส ารองข้ันความรู้เบื้องต้น 

ชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
เนตรนารีส ารองข้ันความรู้เบื้องต้น 
     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   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ    2(1-2-3) 
               ข้ันความรู้เบือ้งต้น                                
     Scouts and Girl Guides Basic Unit  
                Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลัง
ของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือ
สามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้าง
ของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน 
การวางแผน หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธี
การลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การ
เดินทางไกล การมีจิตส านึกสาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้
ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
 

1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ    2(1-2-3) 
               ข้ันความรู้เบือ้งต้น                                
     Scouts and Girl Guides Basic Unit  
                Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก 
ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการ
ฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่ 
ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือ
สามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ -
เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดิน
ทางไกล การมีจิตส านึกสาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับ 
ลูกเสือ-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 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น  2(1-2-3) 
               ใหญ่ขั้นความรู้เบือ้งต้น                        
     Senior Boy Scouts and Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการ 
ลูกเสือ สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ที่ประชุมนาย
ห มู่  ก ารป ระชุ มภ าย ในห มู่ แ ล ะกอง  ก ารส วนส น าม 
ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการท างาน
ร่วมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์  การปฐมพยาบาล การมีจิตส านึกสาธารณะ  และ
การประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การบริหารงานในกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 

1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น  2(1-2-3) 
               ใหญ่ข้ันความรู้เบือ้งต้น                        
     Senior Boy Scouts and Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการ 
ลูกเสือ สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัย
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ที่
ประชุมนายหมู่ การประชุมภายในหมู่และกอง การสวน
สนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาท
การท างานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ 
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐมพยาบาล การมีจิตส านึก
สาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
     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 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
คงเดิม 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                   1(90) 
    Teaching Practice I 
    การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการ
วางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ์  งานใน
หน้าที่ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครูประจ าชั้น พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้  การวิเคราะห์ลักษณะความแตกต่าง และ
พฤติกรรมของผู้เรียน งานบริหารและบริการของโรงเรียน  
การสอนวิชาเอก  การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้
หรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  งานธุรการชั้นเรียน  การ
จัดท าโครงงานทางวิชาการโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  และรวบรวมข้อมูล น าเสนอผล
การศึกษา  

1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1       1(90ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 1 
 บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และน าเสนอ
ผลการศึกษา 

  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 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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1100404    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                  1(90) 
     Teaching Practice II 
     การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดย
การสังเกต สัมภาษณ์  วิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียน 
รวบรวมข้อมูล และน าเสนอผลการศึกษา  ศึกษางานในหน้าที่
ครูผู้ สอน  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้   มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการน า
หลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา 
ฝึกปฏิบัติการด าเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และสามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2       1(90ชั่วโมง) 
   Teaching Practice 2 
    บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้การปฏิบัติการสอน ออกแบบเครื่องมือวัดผล 
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การ
สอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการ
ทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และ
น าเสนอผลการศึกษา 

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

 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(540)                
     Practicum I 
     การบู รณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยศึกษาและปฏิบัติด้านการ
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  งานหน้าที่ครูผู้สอน ครู
ประจ าชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานสนับสนุน
การเรียนการสอนในระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการ
สอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
แก้ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวม
ประสบการณ์ต่างๆ การน าผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก รายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 
 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถาน      6(540 ชั่วโมง) 
                ศึกษา 1                             

 Practicum 1 
    การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงาน
หน้าที่ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น งานสนับสนุนการเรียนการ
สอนหลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้
เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในชั้นเรียน การ
จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียนการ
สอน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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 
 
 
 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ) 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2        6(540)                  
     Practicum II   
     การบู รณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
เลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
การสัมมนาทางการศึกษา 

1100507    ปฏิบัติการสอนในสถาน     6(540 ชั่วโมง) 
                ศึกษา 2                            

  Practicum 2 
    การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญการเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคนิค
และยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนการน าผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้การบันทึกรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา 

    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 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

      กลุ่มวิชาเอก        ไม่น้อยกว่า 78   หน่วยกิต 
           วิชาเอก        ไม่น้อยกวา่ 68   หน่วยกิต 
           วิชาบังคับ                   56    หน่วยกิต   
1110101   การประถมศึกษา                       2(2-0-4)   
              Elementary Education  
            ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดและ  
ความมุ่งหมายของการประถมศึกษา  วิวัฒนาการของการ 
ประถมศึกษาไทย การจัดการประถมศึกษาของไทยและ 
ต่างประเทศ แนวคิดในการจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถม    
ศึกษา การประกันคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา บทบาท  
หน้าท่ี บุคลิกภาพ และคุณลักษณะที่ดีของครูประถมศึกษา  
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขตลอดจนแนวโน้ม 
ของการประถมศึกษาไทย 

 
 

หน่วยกิต 

 

            กลุ่มวิชาเอก          ไม่น้อยกวา่ 78   หน่วยกิต     
                 วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า 68   หน่วยกิต 
                 วิชาบังคับ                      56   หน่วยกิต   

1110101   การประถมศึกษา                    2(2-0-4)   
                  Elementary Education  

             ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด 
และความมุ่งหมายของการประถมศึกษา  วิวัฒนาการของ
การประถมศึกษาไทย การจัดการประถมศึกษาของไทยและ
ต่างประเทศ แนวคิดในการจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
ห น่ วย งานที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ารจั ดก ารศึ ก ษ าระ ดั บ
ประถมศึกษา การประกันคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา 
บทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ และคุณลักษณะที่ ดีของครู
ประถมศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ตลอดจนแนวโน้มของการประถมศึกษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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Definition, important, principle, 

concept and purpose of elementary education, 
evolution and management of Thai primary 
education and international, concept of 
elementary school curriculum, agencies involved 
in management of elementary education quality 
assurance, role, personality and good 
characteristics of primary school teachers, current 
situation, problems and solutions as well as 
trends in primary education in Thailand 

 
1110202  สมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครู      2(2-0-4) 
              ประถมศึกษา   

           Competency and Ethics for    
Elementary  Teachers 

    บทบาทและความส าคัญของวิชาชีพครูในการ
พัฒนาประเทศ หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู
ประถมศึกษา สมรรถนะและคุณธรรมของครูประถมศึกษา 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

 

1110202   สมรรถนะและคุณธรรมส าหรับคร ู2(2-0-4)
ประถมศึกษา                          

              Competency and Ethics for 
Elementary  Teachers 

        บทบาทและความส าคัญของวิชาชีพครูในการ
พัฒนาประเทศ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของครู 
ประถมศึกษา สมรรถนะและคุณธรรมของครูประถมศึกษา 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วิชาชีพ 

Role and importance of teacher 
profession in country development duties, 
responsibilities, competency and morality of 
primary school teachers in physical, emotional, 
social and intellectual morality, ethics and code 
of conducts are based on professional standards  

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110203    ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน    2(1-2-3)
ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา               
Reading and Writing Skills in Thai for 
Elementary Teachers 

  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพลงพ้ืนบ้านของไทย การอ่านสาร
ประเภทต่างๆ โดยใช้การอ่านจับใจความส าคัญ การตีความ
และประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน การเลือกวรรณกรรมที่
เหมาะสมส าหรับเด็ก หลักพ้ืนฐานของการเขียน การฝึกเขียน
ร้อยแก้วและร้อยกรอง การเขียนเพ่ือธุรกิจ การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียน
โดยการใช้ภาษาในการเขียนอย่างมีศิลปะ การฝึกปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน หลักการสังเกต
เบื้องต้นส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
อ่านและการเขียน 

1110203     ทักษะการอา่นและทักษะการเขียน 2(1-2-3)
ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา               
Reading and Writing Skills in Thai for  
Elementary Teachers 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออก

เสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพลงพ้ืนบ้านของไทย การอ่านสาร
ประเภทต่างๆ โดยใช้การอ่านจับใจความส าคัญ การตีความ
และประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน การเลือกวรรณกรรมที่
เหมาะสมส าหรับเด็ก หลักพ้ืนฐานของการเขียน การฝึก
เขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง การเขียนเพ่ือธุรกิจ การเขียน
เชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะการ
เขียนโดยการใช้ภาษาในการเขียนอย่างมีศิลปะ การฝึก
ปฏิบั ติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน 
หลักการสังเกตเบื้องต้นส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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       Basic reading skills, reading Thai prose 

and poem Thai folk song, reading comprehension, 
interpretation and evaluation of reading choosing 
the literature for children basic principles of 
writing practice writing prose and poem, business 
and creative writing, academic writing and practice 
writing skills practice in reading and writing 
activities, principles of observation for children 
with learning disabilities in reading and writing 

 
1110204  สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับคร ู        3(2-2-5) 
              ประถมศึกษา                           

Health and Physical Education for 
Elementary Teachers 

    ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ ภาวะ
สุขภาพและปัญหาสุขภาพของเด็กประถมศึกษาอุบัติเหตุและ
การป้องกัน การปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ในบ้านและโรงเรียน 
การให้บริการและการส่งเสริมสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน แนวคิด หลักการ
เก่ียวกับพลศึกษา พัฒนาการและความพร้อมทางร่างกายของ
เด็กประถมศึกษา การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน การเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ การเล่นประกอบจังหวะ เกมและการเล่น
แบบไทย การสร้างเกมการเล่นในร่มและกลางแจ้ง การจัด
บรรยากาศในการเรียนรู้ และการเรียนรวม การวัดและ
ประเมินผล  

 

1110204  สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
              ประถมศึกษา                           

Health and Physical Education for 
Elementary Teachers 

  ความหมายและความส าคัญของสุขภาพ ภาวะ
สุขภาพและปัญหาสุขภาพของเด็กประถมศึกษาอุบัติเหตุ
และการป้องกัน การปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ในบ้านและ
โรงเรียน การให้บริการและการส่งเสริมสุขภาพ การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับพลศึกษา พัฒนาการและความ
พร้อมทางร่างกายของเด็กประถมศึกษา การเคลื่อนไหว
พ้ืนฐาน การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเล่นประกอบ
จังหวะ เกมและการเล่นแบบไทย การสร้างเกมการเล่นใน
ร่มและกลางแจ้ง การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ และการ
เรียนรวม การวัดและประเมินผล  

Definition and importance of health; 
health and primary student, health problems 
accident sand prevention, first aid, medical 
supplies, service and health promotion 
environment for promoting health in schools and 
communities, physical development of 
elementary school student, basic and rhythmic 
movement, rhythmic playing, games and Thai 
play indoor and outdoor, the atmosphere in 
learning and inclusive education, measurement 
and evaluation 

 
 
 
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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1110205     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     3(2-2-5)

ส าหรับครู  ประถมศึกษา                          
Work–Oriented Experiences and   
Technology for Elementary  Teachers 
หลักการและแนวคิดการสอนการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีในโรงเรียนประถมศึกษา หลักสูตรการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การใช้เทคโนโลยีในการด ารงชีวิต สื่อการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล บทบาทของครูและผู้บริหารในการพัฒนาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน 

 

1110205   การงานอาชีพและเทคโนโลยี      3(2-2-5)
ส าหรับครู  ประถมศึกษา                          
Work–Oriented Experiences and 
Technology for Elementary Teachers 

              หลักการและแนวคิดการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในโรงเรียนประถมศึกษา หลักสูตรการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การใช้เทคโนโลยีในการด ารงชีวิต สื่อการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล บทบาทของครูและผู้บริหารในการ
พัฒนาการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน 

Principles and concepts for teaching 
invocational and technology in elementary 
schools curriculum, teaching techniques and 
learning activities,  use of technology in daily life, 
instruction media, measurement and evaluation, 
the role of teachers and administrators in 
developing career and technology to appropriate 
with local 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110206   ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับคร ู         2(1-2-3) 
               ประถมศึกษา         

            Music and Drama for Elementary 
Teachers 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และทฤษฎี

เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี บทเพลงบรรเลง บทเพลงขับร้อง การ
จัดกิจกรรมและการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรีให้
เหมาะสมกับเด็กประถมศึกษา เทคนิควิธีการเรียนการสอน 
การฝึกปฏิบัติการเล่นเครื่องดนตรีและการขับร้องที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรประถมศึกษา ที่มาของนาฏศิลป์ ประเภทของ
นาฏศิลป์ นาฏยศัพท์  การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยและการละเล่น
พ้ืนเมือง นาฏศิลป์ของชาติใกล้เคียง หลักในการชมนาฏศิลป์ 

 

1110206   ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับคร ู      2(1-2-3) 
               ประถมศึกษา         

            Music and Drama for Elementary 
Teachers 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และทฤษฎี

เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี บทเพลงบรรเลง บทเพลงขับร้อง 
การจัดกิจกรรมและการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรี
ให้เหมาะสมกับเด็กประถมศึกษา เทคนิควิธีการเรียนการ
สอน การฝึกปฏิบัติการเล่นเครื่องดนตรีและการขับร้องที่
สอดคล้องกับหลักสูตรประถมศึกษา ที่มาของนาฏศิลป์ 
ประเภทของนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์  การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
และการละเล่นพ้ืนเมือง นาฏศิลป์ของชาติใกล้เคียง หลักใน
การชมนาฏศิลป์ 

Definition, importance, concept and 
theory of music instrumental and vocal music. 
activities and instructional equipment for 
elementary school student, teaching techniques 
practice for playing instrument and singing in 
accordance with the elementary school 
curriculum, source and types of dance  Thai 
dance, indigenous dance and  dance of 
neighboring countries principle for watching dance 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
1110207      ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา         2(1-2-3) 

  Art for Elementary Teachers 
ความส าคัญของศิลปศึกษา พัฒนาการทางศิลปะ

ของเด็กประถมศึกษา หลักการเขียนภาพและระบายสี การ
พิมพ์ภาพ ภาพปะติด การปั้นและการแกะสลัก งานสาน  งาน
ถักและทอ งานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์ หลักการจัด
องค์ประกอบทางศิลปะ การวิจารณ์ผลงานศิลปะของเด็ก การ
จัดนิทรรศการงานศิลปะตามจินตนาการของเด็กประถมศึกษา 

 

1110207    ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา      2(1-2-3) 
  Art for Elementary Teachers 
ความส าคัญของศิลปศึกษา พัฒนาการทาง

ศิลปะของเด็กประถมศึกษา หลักการเขียนภาพและระบาย
สี การพิมพ์ภาพ ภาพปะติด การปั้นและการแกะสลัก งาน
สาน  งานถักและทอ งานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์ 
หลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ การวิจารณ์ผลงาน
ศิลปะของเด็ก การจัดนิทรรศการงานศิลปะตามจินตนาการ
ของเด็กประถมศึกษา 

The importance of art education 
artistic development of elementary student, 
principles of drawing and painting, printing, 
collage, sculpture and engraving, knitting and 
weaving, creative work and invention artistic 
composition criticism of children's art; art 
exhibition by the imagination of elementary 
school student 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1108302   การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มี           2(1-2-3) 
               ความต้องการพเิศษส าหรับครูประถมศึกษา*        

 Assessment and Identifying of Special   
Needs for Elementary Teachers 
ความหมาย ความส าคัญ ของการคัดกรอ ง 

กระบวนการตรวจสอบและการคัดกรอง การใช้เครื่องมือการ
คัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และรายงานผล รูปแบบและกระบวนการ
ประเมินเบื้องต้นทางพัฒนาการด้านต่างๆ ปัญหาและความ
ต้องการเฉพาะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภท  
 

1108302   การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มี        2(1-2-3) 
               ความต้องการพเิศษส าหรับครูประถมศึกษา*        

Assessment and Identifying of 
Special Needs for Elementary 
Teachers 
ความหมาย ความส าคัญของการคัดกรอง 

กระบวนการคัดกรอง การใช้เครื่องมือการคัดกรองบุคคลที่
มีความต้องการพิเศษ การวิเคราะห์การรายงานผล และ
กระบวนการส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  

Significance of screening; screening 
process use of personalized screening tools  
report analysis and the process of referring 
children with special needs 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110316   ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5) 
 Thai for Elementary Teachers 
พัฒ นาการและการ เรี ยน รู้ ภ าษ าของเด็ ก 

ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทย หลักสูตร
ภาษาไทยส าหรับครูประถม รูปแบบการสอนเทคนิคการสอน
และวิธีการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา  การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน 

 

1110316    ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Thai for Elementary Teachers 
พัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็ก 

ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทย 
หลักสูตรภาษาไทยส าหรับครูประถม รูปแบบการสอน
เท ค นิ ค การส อนแล ะ วิ ธีก าร สอนภ าษ าไท ยระ ดั บ
ประถมศึกษา  การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ            
บูรณาการ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
และการเขียน 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
Development and children's language 

learning meaning, importance and characteristics 
of Thai language, Thai curriculum for elementary 
school teachers teaching method, teaching 
techniques in primary Thai language integrated 
learning design communication skills, analytical 
thinking and problem solving,  instruction media 
measurement and evaluation observation of 
children with learning disabilities in reading and 
writing 

 
1110317     คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 

Mathematics for Elementary Teachers 
ความหมาย ความส าคัญ  และลักษณะของ

คณิตศาสตร์หลักสูตรคณิตศาสตร์ รูปแบบการสอน เทคนิค
การสอนและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา สื่อการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล และการสังเกตเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 

 

 1110317 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5)      
Mathematics for Elementary Teachers 
ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของ

คณิตศาสตร์หลักสูตรคณิตศาสตร์ รูปแบบการสอน เทคนิค
การสอนและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา สื่อการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล และการสังเกตเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 

Definition, significance and characteristics 
of mathematics, mathematics curriculum, 
instructional techniques, teaching methods for 
teaching elementary mathematics, integrated 
learning design  analytical thinking and problem 
solving, instruction media, measurement and 
evaluation and observing children with learning 
disabilities in computing 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110318   วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
              Science for Elementary Teachers 

   ความหมาย ความส าคัญและลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รูปแบบการสอน เทคนิค
การสอน และวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
กระบวนการสืบสวนสอบสวน สื่อการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล 

 

1110318  วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  3(2-2-5) 
              Science for Elementary Teachers 

   ความหมาย ความส าคัญและลักษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รูปแบบการสอน 
เทคนิคการสอน และวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา กระบวนการสืบสวนสอบสวน สื่อการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล 

Definition, importance and nature of 
science; science curriculum, teaching techniques, 
and elementary science teaching methods 
investigation process, instruction media, 
measurement and evaluation 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
1110319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      3(2-2-5)  

ส าหรับครูประถมศึกษา 
Social Studies Religious and Culture for 
Elementary Teachers 

ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หลักสูตรสังคมศึกษา วิธีการสอนสังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ  ทักษะชีวิต การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชี วิตประจ าวัน สื่อการเรียนการสอน การ วัดและการ
ประเมินผล 

 
 

1110319  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
ส าหรับครูประถมศึกษา 
Social Studies Religious and Culture 
for Elementary Teachers 
ความหมาย ความส าคัญและลักษณะของสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรสังคมศึกษา วิธีการ
สอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ทักษะชีวิต การประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน สื่อการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล 

Definition, importance and characteristics 
of social studies, religion and culture, social 
studies curriculum and teaching methods 
integrated learning, life skills and  application of 
sufficiency economy philosophy in everyday life, 
instruction media, measurement and evaluation 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110320    ภาษาอังกฤษส าหรับครู               3 (2-2-5) 
                ศึกษาประถม                                                              

English  Language for Elementary 
Teachers 
ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของ

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรของภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
เอกสารประกอบหลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการ
เรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

 

 1110320  ภาษาอังกฤษส าหรับครู             3 (2-2-5) 
               ศึกษาประถม                                                              

English  Language for Elementary 
Teachers 
ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของ

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรของภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
เอกสารประกอบหลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการ
เรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

    Definition, importance and 
characteristics of english primary English, 
curriculum materials, instructional approach, 
instructional media, measurement and evaluation 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110321 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ        3(2-2-5) 
             ทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา                 

 Management in Student Development 
Activities and Life Skills for Elementary 
Teachers 

 ความหมาย ความส าคัญ  และประเภทของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตร การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึก
ปฏิบัติจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาทักษะชีวิตในด้าน
ต่างๆ การด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย การสร้างวินัย และ
ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต 

1110321 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ     3(2-2-5) 
             ทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา                 

Management in Student Development 
Activities and Life Skills for Elementary 
Teachers 
ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตร การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21  

 
 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
Meaning, importance and type of student 

development activities, development of 
curriculum development measurement and 
evaluation of student development activities 
practice to develop student learning activities  
and life skills development in the 21st century 

 
1110322    นวัตกรรมการสอนส าหรับครู           2(1-2-3) 
                ประถมศึกษา     

Teaching  Innovation for Elementary 
Teachers 

     ความหมาย  ความส าคัญ บทบาทของนวัตกรรม
การสอนในระดับประถมศึกษา การออกแบบนวัตกรรมการ
สอน การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมการสอน การ
ประยุกต์ใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 

1110322    นวัตกรรมการสอนส าหรับครู        2(1-2-3) 
                ประถมศึกษา     

Teaching  Innovation for Elementary 
Teachers 

     ความห มาย  ความส าคัญ  บทบ าท ของ
นวัตกรรมการสอนในระดับประถมศึกษา การออกแบบ
นวัตกรรมการสอน การสร้างและการพัฒนานวัตกรรมการ
สอน การประยุกต์ใช้  การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรมการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

Definition, importance, role of teaching 
innovation in elementary school innovative design 
creating and developing teaching innovations 
application, assessment and improvement of 
teaching innovation for learners to learn 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110323 การเรียนรู้ด้วยการบริการ                2(1-2-3) 
              สังคมส าหรับครูประถมศึกษา                          

Social Service Learning for Elementary 
Teachers 

     ความหมาย  ความส าคัญ หลักการและแนวคิด
ของการบริการสังคม  วิธีการพัฒนาทักษะการบริการสังคม 
การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในระดับ
ประถมศึกษา การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่บูรณาการการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 

 

1110323  การเรียนรู้ด้วยการบริการ            2(1-2-3) 
              สังคมส าหรับครูประถมศึกษา                          

Social Service Learning for 
Elementary Teachers 

               ความหมาย  ความส าคัญ หลักการและแนวคิด
ของการบริการสังคม  วิธีการพัฒนาทักษะการบริการสังคม 
การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมใน
ระดับประถมศึกษา การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่บูรณาการการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 

Meaning, importance, principle and 
concept of social service, social service skills 
improvement, integration of social service learning 
techniques in elementary education; project or 
social services  activities 

 
 
 
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
1110324    การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและ       2(1-2-3) 
                จริยธรรม 

                   Teaching for Values and Moral              
Development 
ความหมายและความส าคัญของค่านิยมและ

จริยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมและจริยธรรม  การปลูกฝัง
ค่านิยมและจริยธรรม การเสริมสร้างค่านิยมและจริยธรรม 
การวัดและประเมินผลค่านิยมและจริยธรรม 

1110324   การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและ    2(1-2-3) 
               จริยธรรม 

                  Teaching for Values and Moral   
Development 

      ความหมายและความส าคัญของค่านิยมและ
จริยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมและจริยธรรม  การ
ปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรม การเสริมสร้างค่านิยมและ
จริยธรรม การวัดและประเมินผลค่านิยมและจริยธรรม 

       Meaning and importance of values 
and ethics, factors that affecting on values and 
ethics, cultivation of values and ethics, 
strengthening values and ethics, measurement 
and evaluation of values and ethics 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110325  การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา  2(1-2-3) 
Elementary Classroom Management 

    ความหมายและความส าคัญ ทฤษฎีและหลักการ
ของการจัดการชั้นเรียน บทบาทของครูในการจัดชั้นเรียน 
พฤติกรรมและพัฒนาการเด็กประถมศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานในการปรับ
พฤติกรรม การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การพัฒนาวินัยใน
ชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียนส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ปัญหาที่ เกิดข้ึนในชั้นเรียนประถมศึกษาและแนว
ทางแก้ไข การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย และการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

 
 

1110325   การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา  2(1-2-3)   
Elementary Classroom Management 

      ความหมายและความส าคัญ ทฤษฎีและ
หลักการของการจัดการชั้นเรียน บทบาทของครูในการจัด
ชั้นเรียน พฤติกรรมและพัฒนาการเด็กประถมศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา แนวคิดทฤษฎี
พ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมในชั้น
เรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียนส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน
ประถมศึกษาและแนวทางแก้ไข การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  

Meaning and importance, theories and 
principles of classroom management, role of 
teachers in classroom management, behavior and 
development of elementary children, learning 
process of elementary children, foundation of 
behavior modification in classroom, discipline 
cultivation in the classroom; classroom 
management for children with special needs, 
problems and solutions in elementary 
classrooms,   organizing activities to promote 
democracy and atmosphere in classroom learning 

 
 
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
 1108406 การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่         2(1-2-3) 
              มีความ ต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษา*  
            Curriculum Development for Persons   

with Special Needs for Elementary 
Teachers 
หลักการและโครงสร้างของหลักสูตรโดยทั่วไป 

หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ลักษณะ 
วิธีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามระดับ
พัฒนาการและความสามารถเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการสอน จัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP)และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
 
 

  1108406  การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่    2(1-2-3) 
                มีความ ต้องการพิเศษส าหรับครู

ประถมศึกษา*  
Curriculum Development for Persons 
with Special Needs for Elementary 
Teachers 

              หลักการและโครงสร้างของหลักสูตรโดยทั่วไป 
หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  วิธีการปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และการ
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษตามแผนจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 

Principles and structure of the 
curriculum, curriculum for children with 
intellectual disabilities, principles and methods of 
curriculum development for special needs 
children, principles and methods of teaching, 
individualized education plan (IEP) and extra 
curricular activities for children with special needs 
(IIP), measurement and evaluation of children 
with special needs 

 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1108407  การสอนบุคคลที่มีความบกพร่อง       2(1-2-3) 
              ทางการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา*         

Teaching for Learning Disabilties 
Persons for Elementary Teachers 

 ธรรมชาติ และลักษณะของบุคคลที่ มีค วาม
บกพร่องทางการเรียนรู้  หลักสูตร  เน้ือหา  หลักการและ
วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  การจัดท าแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP)ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

  
 

1108407  การสอนบุคคลที่มีความบกพร่อง    2(1-2-3) 
              ทางการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา*         

Teaching for Learning Disabilties 
Persons for Elementary Teachers 

  ธรรมชาติ และลักษณะของเด็กที่ มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมส าหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปฏิบัติการสอนตาม
แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) 

The nature and characteristics of 
children with learning disabilities, teaching 
methods, activities for children with learning 
disabilities, individualized education program (IEP) 
and personalized instruction (IIP) 

 
 
 
 
 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
1108308   การสอนบุคคลออทิสติก                2(1-2-3) 
               ส าหรับครูประถมศึกษา*                          

Teaching Autistic Persons for 
Elementary Teachers 
ธรรมชาติและลักษณะของบุคคลออทิส ติก  

หลักสูตร เน้ือหา หลักการและวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 
การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ส าหรับบุคคลออทิ
สติก การวัดและประเมินผลการเรียนรู้บุคคลออทิสติก 

 
 

1108308   การสอนบุคคลออทิสติก             2(1-2-3) 
               ส าหรับครูประถมศึกษา*                          

Teaching Autistic Persons for 
Elementary Teachers 
ความหมาย สาเหตุ และลักษณะของเด็กออทิ

สติก  วิธีการสอน การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก และการ
จัดกิจกรรมส าหรับเด็กออทิสติกเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กออทิสติก  

Nature and characteristics of autistic 
children, how to teach, adaptive autistic children 
behavior and activities for children with autism 

 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110430   การวิจัยทางการประถมศึกษา           3(2-2-5) 
               Research in Elementary Education 

 แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการวิจัย การออกแบบ
วิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน
ระดับประถมศึกษา การฝึกปฏิบั ติการวิจัย การน าเสนอ
ผลงานวิจัย การใช้งานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและการเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

1110430 ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Primary Educational Research 

             หลักการ แนวคิด รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้น เรียน การพัฒ นานวัตกรรมทางการศึ กษ าระดับ
ประถมศึกษา ข้ันตอนการท าวิจัย การวางแผนการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล การน าเสนอรายงานผลการวิจัย การ
เผยแพร่ และการใช้ผลการวิจัยปฏิบั ติการในชั้นเรียน
ประถมศึกษา 

Principles, concepts, models of 
classroom action research; the educational 
innovation development in the elementary level; 
research procedure; research planning; data 
collection; data analysis and data presentation; 
research report presentation; published and using 
the results of elementary classroom action 
research 

 

1. ปรับชื่อ
รายวิชา 
2. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
 
3. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

 1110431     การสัมมนาการประถมศึกษา         3(2-2-5) 
  Seminar in Elementary Education 
จุดมุ่งหมาย  รูปแบบและกระบวนการของการ

สัมมนา วางแผนการจัดสัมมนา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการประถมศึกษาทั้ งในระดับท้องถ่ินและ
ระดับชาติในขอบข่ายของงานในระดับประถมศึกษาจาก
แหล่งข้อมูล ต่างๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัยหรือ
วรรณกรรมทางการประถมศึกษา เน้นการฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็น วางแผนการพัฒนาและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการจัด
สัมมนา 

 1110431    การสัมมนาการประถมศึกษา       3(2-2-5) 
 Seminar in Elementary Education 
จุดมุ่งหมาย  รูปแบบและกระบวนการของ

การสัมมนา วางแผนการจัดสัมมนา วิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวโน้มของการประถมศึกษาทั้งในระดับท้องถ่ินและ
ระดับชาติในขอบข่ายของงานในระดับประถมศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัยหรือ
วรรณกรรมทางการประถมศึกษา เน้นการฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็น วางแผนการพัฒนาและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึก
ปฏิบัติการจัดสัมมนา 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
 Purpose, format and process of the 

seminar, seminar planning, analyzing the state of 
problems and tendency of elementary education 
in both of local and national level in the context 
of elementary framework : research or literacy in 
elementary education, focus on problem solving 
skills with group process, discussion and problem 
solutions with scientific process, seminar practical 

 
 1110208   ศิลปะส าหรับเด็ก                         2(1-2-3) 

Art for Children 
 ความส าคัญของศิลปะเด็ก  งานศิลปะด้านต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับทฤษฎีการเขียนภาพ การใช้สี การพิมพ์ภาพ  การ
ออกแบบ  การปั้นและการแกะสลัก  ศิลปะพ้ืนบ้าน  งาน
สร้างสรรค์และงานประดิษฐ์  การปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของศิลปะธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  การรู้จักน าศิลปะ
มาประยุกต์ในชีวิตประจ าวันให้เกิดคุณค่าและรสนิยมที่ดี  โดย
เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ 

 

 1110208    ศิลปะส าหรับเด็ก                     2(1-2-3) 
                 Art for Children 
               ความส าคัญของศิลปะเด็ก  งานศิลปะด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเขียนภาพ การใช้สี การพิมพ์
ภาพ  การออกแบบ  การปั้นและการแกะสลัก  ศิลปะ
พ้ืนบ้าน  งานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์  การปลูกฝังให้
เด็ก เห็ นคุณ ค่ าและประโยช น์ขอ งศิ ลปะธรรมชา ติ
สิ่งแวดล้อม  การรู้จักน าศิลปะมาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน
ให้เกิดคุณค่าและรสนิยมที่ดี  โดยเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ 

The importance of children's art,  art 
work related to the theory of painting, color, 
printing, design, sculpture and carving, folk art, art 
creativity and invention, cultivating children to 
appreciate the value and benefits of natural arts, 
applying to the daily-life, focus on practical 
training 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 

 1110209     นาฏศิลป์เบื้องต้น                       2(1-2-3) 
  Introduction to Drama 
ประ วัติความ เป็นมาและความส าคัญ ของ

นาฏศิลป์  หลักนาฏศิลป์เบื้ องต้น  การละเล่นพ้ืนเมือง
นาฏศิลป์ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  ทักษะทาง
นาฏศิลป์ของครูประถมศึกษา การฝึกปฏิบั ติการแสดง
นาฏศิลป์ 

 1110209    นาฏศิลป์เบื้องต้น                     2(1-2-3) 
               Introduction to Drama 

    ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ
นาฏศิลป์  หลักนาฏศิลป์เบื้องต้น  การละเล่นพ้ืนเมือง
นาฏศิลป์ของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  ทักษะ
ทางนาฏศิลป์ของครูประถมศึกษา การฝึกปฏิบัติการแสดง
นาฏศิลป์ 

History and importance of dance,  
basic of Thai folk dance, Thai folk play and 
neighboring country, dance skills for elementary 
school teachers, practical in dance show 

 
 
 
 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
 1110210    ดนตรีและเพลงส าหรับเด็ก             2(1-2-3) 
                 Music and Song for Children 
               ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของดนตรี 
องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฏีโน้ตสากลข้ันพ้ืนฐาน หลักคีต
ศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล หลักการแต่งเพลงและใช้
เพลงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกร้องเพลงไทยและ
เพลงสากลอย่างง่าย การปลูกฝังให้ เด็กเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของตน 

 

 1110210    ดนตรีและเพลงส าหรับเด็ก          2(1-2-3) 
                 Music and Song for Children 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของดนตรี 
องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฏีโน้ตสากลข้ันพ้ืนฐาน หลัก
คีตศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล หลักการแต่งเพลงและ
ใช้เพลงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกร้องเพลงไทย
และเพลงสากลอย่างง่าย การปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของตน 

History and importance of music, 
composition of music, basic theories of music 
notes, Thai music and international music, 
principles of music composition and use of music 
for learning activities, singing practice in Thai and 
international songs to encourage children 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

 1110211  วาทการส าหรับครู                        3(2-2-5) 
              Speech for Teachers 

หลักและกลวิธีการพูดแบบต่าง ๆที่น าไปใช้ใน
วิชาชีพครู โดยใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน เพ่ือฝึกพูด
สื่อความหมาย ฝึกการสร้างบุคลิกภาพ และกลวิธีการพูดแบบ
ต่างๆ ตามจุดมุ่งหมาย โดยเน้นการพูดที่จะต้องน าไปใช้ใน
โอกาสต่างๆ ในสังคม 

 

 1110211    วาทการส าหรับครู                   3(2-2-5) 
                 Speech for Teachers 

หลักและกลวิธีการพูดแบบต่างๆ ที่น าไปใช้ใน
วิชาชีพครู โดยใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน เพ่ือฝึก
พูดสื่อความหมาย ฝึกการสร้างบุคลิกภาพ และกลวิธีการ
พูดแบบต่างๆ ตามจุดมุ่งหมาย โดยเน้นการพูดที่จะต้อง
น าไปใช้ในโอกาสต่างๆ ในสังคม 

Principles and strategies of speech for 
teacher profession using listening, reading and 
writing skills to communicate,  personality training 
and practice of speaking skill in occasional 
 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

 1110212  โครงการนันทนาการในโรงเรียน         2(1-2-3) 
               ประถมศึกษา                 
              Recreation Program in Elementary   

School 
กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ที่ช่วยพัฒนา

เด็กให้มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  หลักเบื้องต้นของการจัดโครงการนันทนาการ 
ปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ 
การประเมินผลโครงการนันทนาการ 

 

 1110212  โครงการนันทนาการในโรงเรียน      2(1-2-3) 
               ประถมศึกษา           

Recreation Program in Elementary 
School 
กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ท่ีช่วยพัฒนา

เด็กให้มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
และส ติปัญ ญ า  หลั ก เบื้ อ ง ต้นของการจั ด โค รงการ
นันทนาการ ปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้การด าเนินโครงการ
ประสบความส าเร็จ การประเมินผลโครงการนันทนาการ 

Various types of recreational activities 
help to develop the child's physical, emotional, 
social and intellectual well-being of recreation to 
accomplish and evaluate the project 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
 1110213     เทคนิคการสอนซ่อมเสริม             2(1-2-3) 
                  ในโรงเรียน   ประถมศึกษา                           

Remedial Techniques in Elementary 
School 
จุดประสงค์ หลักการ และประโยชน์ของการ

สอนซ่อมเสริม การสอนซ่อมเสริมให้แก่เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้ อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เทคนิควิธีการ
ต่างๆ ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของ
การสอนซ่อมเสริมที่วางไว้ การผลิตอุปกรณ์สอนซ่อมเสริมใน
วิชาต่างๆ และวิธีการประเมินผลการสอนซ่อมเสริม 

 

 1110213   เทคนิคการสอนซ่อมเสริม            2(1-2-3) 
                 ในโรงเรียน   ประถมศึกษา                          

Remedial Techniques in Elementary 
School 
จุดประสงค์ หลักการ และประโยชน์ของการ

สอนซ่อมเสริม การสอนซ่อมเสริมให้แก่ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
เทคนิควิธีการต่างๆ ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์ของการสอนซ่อมเสริมที่วางไว้ การผลิต
อุปกรณ์สอนซ่อมเสริมในวิชาต่างๆ และวิธีการประเมินผล
การสอนซ่อมเสริม 

Purpose, principles and benefits of 
remedial teaching; teaching remedies to children 
with disability learners in various reasons,  
techniques and instruction in order for the 
learners to accomplish of the remedial instruction 
of produce teaching aids in various subjects and 
evaluation of remedial teaching 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

 1110214   การจัดสภาพแวดล้อมภาย            2(1-2-3) 
                ในโรงเรียนประถมศึกษา                          

Environmental Management in   
Elementary School 
ความหมาย ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่ ง แ วดล้ อม ใน โร ง เรี ยน  ห ลั กก าร พั ฒ นา วิ ธี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในโรงเรียนประถมศึกษา การ
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ตระหนักในความส าคัญเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

 

 1110214   การจัดสภาพแวดล้อมภาย          2(1-2-3) 
                ในโรงเรียนประถมศึกษา                          

Environmental Management in  
Elementary School 
ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หลักการพัฒนา 
วิ ธีก ารจั ดส ภ าพ แวดล้ อม ที่ เห ม าะสม ใน โร ง เรี ย น
ประถมศึกษา การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตระหนักในความส าคัญเก่ียวกับการ
จัดสภาพแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน  

Significance of natural resources for 
school environment, principles of development 
of appropriate environment in elementary 
schools, implementation of environmental 
education activities in schools, be aware of the 
importance of environmental arrangements, 
prevent and solve environmental problems in 
schools 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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1110215    การแนะแนวส าหรับครูประถม       2(1-2-3) 
                ศึกษา 
               Guidance for Elementary Teachers 

ความหมาย ความส าคัญของการแนะแนว 
ขอบข่ายของงานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้เครื่องมือคัดกรองและการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
 

1110215    การแนะแนวส าหรับครูประถม     2(1-2-3) 
                ศึกษา 
                Guidance for Elementary Teachers 

 ความหมาย ความส าคัญของการแนะแนว 
ขอบข่ายของงานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการแนะ
แนวในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้เครื่องมือคัดกรองและ
การ จั ด ร ะบ บ ดูแ ล ช่ วย เห ลื อ นั ก เรี ยน ใน โร ง เรี ย น
ประถมศึกษา 

 Significance of guidance scope of 
school counseling, guidance services in 
elementary schools, utilization of screening tools 
and support systems for primary school students 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

1108303 การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง          2(1-2-3) 
             ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

ประถมศึกษา* 
Counseling for Parents of Persons with 
Special Needs in Elementary School 

 ความหมาย ความส าคัญ  ทฤษฎี  ของการให้
ค าปรึกษา กระบวนการให้ค าปรึกษา จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ของผู้ให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา การใช้กลไก
ทางจิตวิทยาและการแนะแนว การสร้างความร่วมมือและ
ประสานงานการจัดโปรแกรมส าหรับครอบครัว การสร้าง
สัมพันธภาพในการฝึกปฏิบั ติ เพ่ือพัฒนาบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษร่วมกับผู้ปกครองครอบครัวและ คณะสห
วิทยาการ 

 
 

1108303 การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง        2(1-2-3) 
             ส าหรับบุคคลทีมีความต้องการพิ เศษใน

โรงเรียนประถมศึกษา* 
Counseling for Parents of Persons with 
Special Needs in Elementary School 
ความหมาย ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นของ

การให้ค าปรึกษา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา กระบวนการและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษา การใช้กลไกทางจิตวิทยาและการ
แนะแนวในการให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา 
การประสานงานกับสหวิชาชีพเพ่ือการให้ข้อสนเทศในการ
ให้ค าปรึกษาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ                    

Meaning, emphasis, theories of 
counseling, mentoring process of  ethics of  
counseling  practicing  of  psychological  mechanisms  and 
guidance collaborative and coordinated programming for families  
creating relationships in practice to develop people with 
special needs with parents, families and 
interdisciplinary teams 

 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

1108304  การสอนทักษะการด ารงชีวิต            2(1-2-3) 
              ส าห รับบุ คคลที่ มี ความ ต้อ งการพิ เศษใน   

โรงเรียนประถมศึกษา*  
Life Skills  for Persons with Visual 
Impairments in Elementary School 

            ความหมาย    ความส าคัญ ของการด ารงชี วิต
ประจ าวันภายในบ้าน ชุมชน และสังคมของเด็กที่มีความ
ต้องการพิ เศษ การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกปฏิบั ติการใช้
เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กต้องการพิเศษ 

1108304  การสอนทักษะการด ารงชีวิต         2(1-2-3) 
              ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิ เศษใน  

โรงเรียนประถมศึกษา*  
Life Skills  for Persons with Visual   

Impairments in Elementary School 
             ความหมาย   ความส าคัญของการด ารงชี วิต
ประจ าวันภายในบ้าน ชุมชน และสังคมของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกปฏิบั ติการใช้
เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตส าหรับเด็กต้องการพิเศษ 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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 Definition and importance of daily life 
at homes in communities and societies of 
children with special needs personality 
development, practice and organize activities to 
improve life skills for special  needs children 

 
1108305  การเตรียมอาชีพส าหรับบุคคล   2(1-2-3) 
              ที่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พิ เศ ษ ใ น โ ร ง เ รี ย น

ประถมศึกษา*  
Vocation Preparation for Persons  with  
Special Needs in Elementary School 
ความส าคัญและหลักการให้ความรู้และการ

เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ การแนะแนวอาชีพ 
ข้ันตอนในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ปัญหาอุปสรรคของ
การท างาน หลักการและการฝึกทักษะการด ารงชีวิตในชุมชน 
ฝึกปฏิบั ติการวิเคราะห์งาน และฝึกปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

 
 

1108305  การเตรียมอาชีพส าหรับบุคคล   2(1-2-3) 
              ที่ มี ค ว าม  ต้ อ งกา รพิ เศษ ใน โรง เรี ย น

ประถมศึกษา*  
Vocation Preparation for Persons  
with Special Needs in Elementary 
School 
ความส าคัญและหลักการให้ความรู้และการ

เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ การแนะแนว
อาชีพ ข้ันตอนในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ปัญหา
อุปสรรคของการท างาน หลักการและการฝึกทักษะการ
ด ารงชีวิตในชุมชน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งาน และฝึก
ปฏิบัติการฝึกวิชาชีพส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

Significance and principle of knowledge 
to prepare for occupation career counseling, 
procedures for rehabilitation  barriers to work 
principles and practice of living skills in the 
community, practice for analysis  and professional 
practice for people with special needs 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

1110326    เทคนิคการส่งเสริมความคิด        2(1-2-3) 
                สร้างสรรค์  

Techniques in Promoting Creative 
Thinking 
ความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของ

ความคิดสร้างสรรค์  ลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์  
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับสมอง  การจัด
บรรยากาศและกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
 

1110326    เทคนิคการส่งเสริมความคิด        2(1-2-3) 
                สร้างสรรค์  

Techniques in Promoting Creative 
Thinking 
ความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบ

ของความคิดสร้างสรรค์   ลักษณะของผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์  ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
สมอง  การจัดบรรยากาศและกิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก 

Significance, importance and elements of 
creativity, characteristics of creative people, the 
relationship between creativity and the brain,  
atmosphere and creative children activities 

 
 
 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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1110327    การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้าง        3(2-2-5) 
                สรรค์  

Production of Creative Education 
Media 
วิธีการ รูปแบบ และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการผลิต

สื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เน้นการผลิตด้วยวัสดุราคาเยา 
วัสดุเหลือใช้ และวัสดุท้องถ่ิน เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะ
เศ ร ษ ฐ กิ จ  ห ลั ก ก าร อ อ ก แ บ บ สื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นรูปธรรมได้ การศึกษาแนวคิดและผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
 

1110327  การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้าง       3(2-2-5) 
              สรรค์  

Production of Creative Education 
Media 
วิธีการ รูปแบบ และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการ

ผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เน้นการผลิตด้วยวัสดุ
ราคาเยา วัสดุเหลือใช้ และวัสดุท้องถ่ิน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ หลักการออกแบบสื่อการศึกษา และ
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมได้ การศึกษาแนวคิดและ
ผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 

Method, form, and considered issues in 
production of creative educational media focus on 
production of materials,  wasteful and local 
materials, consistent with the economic situation, 
principles of media design and the creative 
process  can be conveyed as concrete concept studies and 
creative media professional contributions  

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1110328   นวัตกรรมและเทคโนโลยี              2(1-2-3) 
               สารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา                       

Innovation and Information 
Technologies  for Elementary 
Teachers 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบและกลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศใน
ระดับประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การ
ออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการ
ปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ประถมศึกษา 
 

1110328   นวัตกรรมและเทคโนโลยี           2(1-2-3) 
               สารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา                       

Innovation and Information Technologies           
for Elementary Teachers 
แนวคิ ด  ทฤษฎี เกี่ ยวกับ เทค โนโล ยีและ

นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ในระดับประถมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบและ
กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
และสารสนเทศในระดับประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ 
การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับประถมศึกษา 

Concepts, theories of educational 
technology and innovation promote the quality of 
learner development at elementary level, 
information technology, forms and strategies for 
developing information technology, innovations 
analysis of problems arising of technology and 
novation and information in elementary school 
and learning networks, design, implementation, 
evaluation and innovation, and information 
technology at the elementary level 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
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1110329  การสร้างแบบเรียนและแบบฝึก        2(1-2-3) 
              ทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา                        

Development of Textbooks and 
Workbooks for Children in Elementary 
School 
ความหมาย และความส าคัญของแบบเรียนและ

แบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก วิวัฒนาการของแบบเรียนและแบบ
ฝึกทักษะ หลักการ แนวคิดและรูปแบบการสร้างแบบเรียน
และแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก ฝึกสร้างแบบเรียนและแบบฝึก
ทักษะส าหรับเด็ก การวิเคราะห์และประเมินแบบเรียนและ
แบบฝึกทักษะ 
 
 

1110329  การสร้างแบบเรียนและแบบฝึก      2(1-2-3) 
              ทักษะส าหรับเด็กประถมศึกษา                        

Development of Textbooks and 
Workbooks for Children in 
Elementary School 
ความหมาย และความส าคัญของแบบเรียนและ

แบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก วิวัฒนาการของแบบเรียนและ
แบบฝึกทักษะ หลักการ แนวคิดและรูปแบบการสร้าง
แบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก ฝึกสร้างแบบเรียน
และแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก การวิเคราะห์และประเมิน
แบบเรียนและแบบฝึกทักษะ 

Meaning and importance of children's 
textbook and exercise evolution of textbook and 
exercise principles, concepts and patterns to 
develop textbook and exercise for children 
analyze and evaluate textbook and exercise 

 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1108409      การสอนวิธีการสื่อความหมาย     2(1-2-3) 
                  ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิ เศษใน

โรงเรียนประถมศึกษา* 
Teaching communication skills  for 
Persons with Special Needs in 
Elementary School              
หลักสูตร เน้ือหา หลักการและวิธีการสอน

เฉพาะที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน  บูรณาการ
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นพิเศษและชั้นเรียนรวม
ในระดับประถมศึกษา และหลักการจัดการเรียนรวม 
 

1108409     การสอนวิธีการสื่อความหมาย    2(1-2-3) 
                 ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนประถมศึกษา* 
Teaching communication skills  
for Persons with Special Needs in 
Elementary School              
หลักการและวิธีการสอนส าหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษในด้านการสื่อความหมาย  หลักการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และฝึกปฏิบัติการสอนการสื่อ
ความหมายเบื้องต้น 

Principles and methods of teaching 
for children with special needs in the field of 
interpretation principles of integrated study and 
practice teaching the meaning 

1. ปรับค า 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 

1108410   ภาษามือเบื้องต้นส าหรับคร ู           2(1-2-3) 
               ประถมศึกษา*   

Sign Language for Elementary 
Teachers 
ธรรมชาติของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ 

ได้ยิน ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญองค์ประกอบของ
ภาษามือไทย ไวยากรณ์ภาษามือ หลักและวิธีการใช้ภาษามือ 
เพ่ือการสื่อความหมาย การฝึกและเสริมทักษะทางการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

  
 

 
 

ไม่ม ี

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 
    วิชาการสอนวิชาเอก            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1110432   พฤติกรรมการสอนระดับประถม      3(2-2-5) 
               ศึกษา 1      
                Teaching Behavior in Elementary 

School  Level 1 
      หลักสูตร  การวิเคราะห์ตัวชี้ วัดชั้นปีกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภ าษาไทย คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ หลักจิตวิทยา วิธีการสอน เทคนิคการสอน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ตามหลักสูตร การจัดท าแผนจัดการ
การเรียนรู้  ก ารจั ดกิ จ กรรมการ เรี ยนการสอนที่ เน้ น
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวัดผลและประเมินผล 
การฝึกปฏิบัติการสอน 
 

วิชาการสอนวิชาเอก             ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
1110432   พฤติกรรมการสอนระดับประถม    3(2-2-5) 
               ศึกษา 1      

Teaching Behavior in Elementary  
School  Level 1 

    หลักสูตร  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ หลักจิตวิทยา วิธีการสอน เทคนิค        
การสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ตามหลักสูตร การจัดท า
แผนจัดการการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวัดผลและ
ประเมินผล การฝึกปฏิบัติการสอน 

Curriculum level indicators analytic of 
Thai language, mathematic, science and foreign 
languages psychology study teaching methods, technical 
teaching, media and learning resources, organize  lesson 
plans emphasize on integrated learning activity 
process measurement and evaluation  practice for 
intern experience 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

1110433   พฤติกรรมการสอนระดับประถม       3(2-2-5) 
               ศึกษา2     

Teaching Behavior in Elementary   
School  Level 2 
หลักสูตร การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลัก
จิตวิทยา วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การ
วัดผลและประเมินผล การฝึกปฏิบัติการสอน  
 

1110433   พฤติกรรมการสอนระดับประถม    3(2-2-5) 
               ศึกษา2     

Teaching Behavior in Elementary   
School  Level 2 
หลักสูตร การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หลักจิตวิทยา วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การวัดผลและประเมินผล การฝึกปฏิบัติการสอน  

Curriculum level indicators analytic social-
science religious and cultural studies, health and 
physical education, arts, careers & technology, 
psychology, teaching methods, technical teaching, 
media and learning resources make lesson plans 
focus on integrated learning process 
measurement and evaluation,  practice for intern 
experience 

1. ค าอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมค า 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 

 



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาคผนวก ข 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 0104 /2263   
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2263 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4226 /2263  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2263 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2/2263  

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  

เร่ือง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  

เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



182 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



183 
 

 

 



184 
 

 

 



185 
 

 

 



186 
 

 

 
 
 

 
 
 

 



187 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  

และมาตรฐานบัณฑิต เร่ือง การขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 
ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

1. อาจารย์นวลอนนัต์  พรหมสว่าง 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 บางหมวดหมู่วิชาท่ีตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา นาฏศิลป์
ส าหรับครูประถมศึกษา เป็น ต้น  ควรท่ีจะให้
นักศึกษาไปเรียนต่างคณะและควรจัดผู้สอนท่ีมี
ความถนัดหรือจบมาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพราะนักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้ท่ีเพิ่มมากขึ้น
และความละเอียดของเนื้อหาสาระการเรียนรู้จะ
ชัดเจนมากกว่า 

1) จัดผู้สอนให้สอดคล้องกับรายวิชา
และตรงตามความถนัดตามเนื้อหา
สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

2 เปิดหลักสูตรของรายวิชาแกนกลางของหลักสูตร
แกนกลาง ครอบคลุมสาระและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

1) จัดท าค าอธิบายรายวิชาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2221 (ฉบับปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ.2263) 
 

3 ภาษามือท่ีโรงเรียนถ้าเป็นเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม 
หรือปรับรายวิชาอื่น เช่น การส่ือความหมาย 

1 ) ป รั บ ค า อ ธิ บ าย ร าย วิ ช า ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
หลักสูตร รวมถึงปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับครู และ
นักศึกษา 
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2. อาจารย์นิตยา   ทองเนียม 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 การกระจายความรับ ผิดชอบผลการเรียนรู้ สู่
กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
      ควรพิจารณาลดจุดด าในแต่ละรายวิชาลง โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการประเมินผลตาม
เกณฑ์ สกอ. และในบางข้ออาจจะไม่จ าเป็นต้องเติม
ท้ังจุดด าและจุดขาว 

1) ปรับลดจุดด าในแต่ละรายวิชาให้
เหมาะสมตามมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชา 
 
 

2 ควรเพิ่มอัตลักษณ์ในหมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตรให้ชัดเจน 

1) ปรับอัตลักษณ์ของสูตรในด้าน
ป รั ช ญ าแ ละ ค ว าม ส า คัญ ข อ ง
หลักสูตร บูรณาการศาสตร์ทางด้าน
การศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษา
ของถิ่นเพิ่มขึ้น 
 

0 รูปแบบการพิมพ์ ค าผิดต่างๆ ตรวจสอบ รูป แบบ ก ารพิ มพ์ ให้
ถูกต้องตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2263 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2560  เม่ือวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตรเขียนได้ดี - 
2 แบบฟอร์ม  ประวั ติอาจารย์ ผู้ รับ ผิดชอบ

หลักสูตร และอื่นๆควรแก้ไขให้ถูกต้อง 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3 อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรไม่ ต้องระบุ
เครื่องหมายดอกจัน(*) 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4 หมวดท่ี 1 ข้อ 10 เพิ่มเติมข้อ 10.1 รายวิชาใน
หลักสูตรท่ีเปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
และข้อ 10.2 การบริหารจัดการ 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5 ตรวจสอบจ านวนเอกสารต าราให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6 ปรับค าอธิบายรายวิชา 1113430 ปฏิบัติการ

วิจัยทางการประถมศึกษา ค าอธิบายรายวิชา
ระบุการน าเสนอผลการวิจัย ก่อนการเสนอ
โครงการวิจัย ควรปรับการเขียนให้เป็นล าดับ
ขั้นตอน 
        

ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา 1113430 
ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษาใหม่ให้
ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 

7 เพิ่มเติมผลงานงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ย้อนหลัง 2 ปี  ในประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

8 ตารางในหัวข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และหัวข้อ 0.2.2 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เพิ่มปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

9 ภาพผนวก ฏ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้ตัดรหัสวิชาออก แล้วเขียนเป็นช่ือ
วิชาแทน 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2263 เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2263 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2560  เม่ือวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ใช้ภาษาในการเรียบเรียงค าได้ดี - 

2 หน้าค าน า ค าว่า “หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป” 
ให้ตัดค าว่า “การ” ออก 

ปรับแก้เป็น “หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป” 

3 หน้า 2 ข้อ 2.1 ให้ตัดค าว่า “ท้ัง”ออก และเพิ่ม
ค าว่า “ในสถานศึกษา”แทน 

ปรับแก้เป็น “ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน” 

4 หน้า 46-61   
ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่ม
วิชาเอก 

 
ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่ม
วิชาเอกตามข้อเสนอแนะ 

2 ปรับช่ือรายวิชาท่ีเป็นภาษาอังกฤษ “Teaching 
for Persons Learning Disabilties for 
Elementary Teachers" 

ปรับแก้เป็น “Teaching Learning Disabilty 
Persons for Elementary Teachers” 

6 ปรับช่ือรายวิชาท่ีเป็นภาษาอังกฤษ “Teaching 
for Persons Autistic for Elementary 
Teachers” 

ป รับ แก้ เป็ น  “Teaching Autistic Persons 
for Elementary Teachers” 

7 ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร ช่อง
หมายเหตุ ข้อท่ีมีค าว่า “เพิ่มเติมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ” ตัดค าว่า “เติม”ออก 

ป รั บ แ ก้ เป็ น “เพิ่ ม ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ”  
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2263 เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2263 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2560  เม่ือวันที่ 1 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 
เช็คค าผิด รูปแบบ ขนาดของตัวอักษร เลขหน้า
ในแต่ละหมวดให้ถูกต้อง 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2. ช่ือ-สกุล    นางสาวชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา   คุณวุฒิ สาขาวิชา    พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ศษ.ม. การประถมศึกษา   2202 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา   2201 

 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1 งานวิจัย 
ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข. (2263). รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนรวมตามโครงสร้าง  SEAT  ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข และสมฤดี  ปาละวัล .(2222). รายงานการวิจัย เร่ือง การศึกษารูปแบบการสอนซ่อม
เสริมในโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา :  คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข และสมฤดี  ปาละวัล .(2222).  รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ. ยะลา : คณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.   

    6.2 บทความ(ถ้ามี) 
 ไม่มี 

6.3  รายงานการประชุมทางวิชาการ 
       ไม่มี 
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    6.4 หนังสือ/ เอกสารทางวิชาการ 
 6.4.1 เอกสารประกอบการสอน 
ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข และคณะ. (2560). เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดวิชาชีพครูตามาตรฐานความรู้   

ของคุรุสภา มาตรฐานที่  3 การจัดการเรียนรู้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข และสมฤดี ปาละวัล. (2522). การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้. ยะลา :   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 6.4.2 ต ารา 
ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข, สมฤดี  ปาละวัล, อุชุพร  บถพิบูลย์ , พุมพนิต  คงแสง และจันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์. 

(2263). การจัดการเรียนรู้. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งท่ี 1. (121 หน้า) 
  
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน     
         2.1.1 ระดับปริญญาตรี   21  ปี 

 ช่ือวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 0 (0-3-6) นก. 
 ช่ือวิชากิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาบูรณาการวิชาชีพครู 5 (2-4-0) นก. 
 ช่ือวิชาการศึกษาไทยและครูช้ันวิชาชีพ 3 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 5 (350)   นก. 
 ช่ือวิชาการประถมศึกษา 2 (2-3-4) นก. 
 ช่ือวิชาการจัดการเรียนรู้ 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาพฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาพฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาการสัมมนาการประถมศึกษา 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาการวิจัยทางการประถมศึกษา 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 0 (2-2-2) นก. 

       2.1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา  
 ช่ือวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการกระบวนการจัดการเรียนรู้     0 (2-2-2) นก. 
     ช่ือวิชาหลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ  0 (2-2-2) นก. 
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   2.1.3 ระดับปริญญาโท   
            ไม่มี 
 
   7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานพินธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
               ไม่มี              
              
 

                                                (ลงช่ือ) เจ้าของประวัติ 
                                                (นางสาวชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2. ช่ือ-สกุล     นางสมฤดี  ปาละวัล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด     คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา   คุณวุฒิ สาขาวิชา    พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ศษ.ม. การประถมศึกษา   2202 
ปริญญาตร ี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช    ค.บ. การประถมศึกษา   2204 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1 งานวิจัย 
สมฤดี  ปาละวัล. (2263). รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนรวมตามโครงสร้างSEATของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สมฤดี  ปาละวัล และชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข. (2222). รายงานการวิจัย เร่ือง การศึกษารูปแบบการสอนซ่อม
เสริมในโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สมฤดี  ปาละวัล และชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข. (2222). รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการศึกษา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ. ยะลา : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สมฤดี  ปาละวัล. (2220). รายงานการวิจัย เร่ือง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551). ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

    6.2 บทความ(ถ้ามี) 
 ไม่มี 

6.3  รายงานการประชุมทางวิชาการ 
       ไม่มี 
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    6.4 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ 
สมฤดี  ปาละวัล และคณะ. (2558). เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดวิชาชีพครูตามาตรฐานความรู้   ของคุรุ

สภา มาตรฐานที่  3 การจัดการเรียนรู้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
สมฤดี  ปาละวัล และชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข. (2222). การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้. ยะลา : 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
สมฤดี  ปาละวัล. (2220). หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา. 
 6.4.2 ต ารา 
สมฤดี  ปาละวัล, ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข, อุชุพร  บถพิบูลย์, พุมพนิต  คงแสง และจันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์. (2263). 

การจัดการเรียนรู้. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งท่ี 1. (121 หน้า) 
 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1 ประสบการณ์การสอน     
         2.1.1 ระดับปริญญาตรี  23  ปี 
 

 ช่ือวิชาการประถมศึกษา   0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาหลักการสอน   0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้   2 (2-4-0) นก. 
 ช่ือวิชากิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   2 (1-2-0) นก. 
   ช่ือวิชาบูรณาการวิชาชีพครู   2 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   0 (2-2-2) นก. 
   ช่ือวิชาหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้   0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาการพัฒนาหลักสูตร   3 (2-2-5) นก. 
   ช่ือวิชาการจัดการเรียนรู้   0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาสมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครูประถมศึกษา   2 (2-3-4) นก. 
   ช่ือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา       0 (2-2-2) นก. 
   ช่ือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา   0 (2-2-2) นก. 
   ช่ือวิชาการจัดการช้ันเรียนประถมศึกษา   2 (1-2-0) นก. 
   ช่ือวิชาการวิจัยทางการประถมศึกษา   0 (2-2-2) นก. 
   ช่ือวิชาเทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา           2 (1-2-0) นก. 
   ช่ือวิชาพฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2                      3 (2-2-5) นก. 

  
 2.1.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

   ช่ือวิชาการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู ้    0 (2-2-2) นก. 
 
2.1.0 ระดับปริญญาโท   

              ไม่ม ี
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7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
                        ไม่มี   
          
 

  (ลงช่ือ) เจ้าของประวัติ 
                                        (นางสมฤดี   ปาละวัล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2. ช่ือ – สกุล                            นางสาวอุชุพร  บถพิบูลย์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์ 
4. สังกัด                 คณะครุศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา   คุณวุฒิ สาขาวิชา    พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ    กศ.ม. หลักสูตรและการสอน   2250 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    ค.บ. ภาษาอังกฤษ   2547 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอา้งอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย 
อุชุพร บถพิบูลย์ . (2560). รายงานการวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียน          

การสอนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . 
ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อุชุพร บถพิบูลย์. (2558). รายงานการวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
เก่ียวกับการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

  6.2  บทความ  
  ไม่มี 

6.3  รายงานการประชุมทางวิชาการ 
       ไม่มี 
6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 6.4.1 เอกสารประกอบการสอน 
อุชุพร บถพิบูลย์. (2222). การพัฒนาหลักสูตร. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
อุชุพร บถพิบูลย์ และคณะ. (2558). เอกสารประกอบการฝึกอบรม ชุดวิชาชีพครูตามาตรฐานความรู้   ของคุรุ

สภา มาตรฐานที่  3 การจัดการเรียนรู้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 
 
 



227 
 

 

 6.4.2 ต ารา 
อุชุพร  บถพิบูลย์, ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข, สมฤดี  ปาละวัล, พุมพนิต  คงแสง และจันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์. (2263). 

การจัดการเรียนรู้. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งท่ี 1. (121 หน้า) 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             2.1.1 ระดับปริญญาตรี 8 ปี  
  ช่ือวิชาหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้    5 (2-4-3) นก. 
  ช่ือวิชาบูรณาการวิชาชีพครู     5 (2-4-3) นก. 
  ช่ือวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน              0 (2-2-2) นก.  

ช่ือวิชาการพัฒนาหลักสูตร     0 (2-2-2) นก. 
ช่ือวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                         2 (1-2-0) นก. 

 ช่ือวิชาการจัดการเรียนรู้      0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้    0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาหลักและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ     0 (2-2-2) นก.                    
 ช่ือวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย   2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย    2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาโครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา   2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชานวัตกรรมการสอนส าหรับครูประถมศึกษา   2 (1-2-0) นก. 

 ช่ือวิชาการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา  2 (1-2-0) นก.                                         
 
2.1.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

   ไม่มี              
  
 2.1.0 ระดับปริญญาโท   

               ไม่ม ี  
     
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
            ไม่มี 

                                                

                 (ลงช่ือ)      เจ้าของประวัติ 
                                                                                (นางสาวอุชุพร  บถพิบูลย์) 
 
 
 
 



228 
 

 

  
 

 

 

 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2. ช่ือ-สกุล     นางสาวพุมพนิต คงแสง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด     คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา   คุณวุฒิ สาขาวิชา    พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง    ศษ.ม. จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ   2252 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    นศ.บ. นิเทศศาสตร์   2549 

 

6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1 งานวิจัย 
พุมพนิต คงแสง และคณะ. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนรวมตามโครงสร้าง SEAT ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

พุมพนิต คงแสง. และจันจลี ถนอมลิขิตวงศ์. (2558). รายงานการวิจัย เร่ือง ผลของการใช้กระบวนการแนะ
แนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน 3 จังหวัด 
ชายแดนใต้ . ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 พุมพนิต คงแสง. และจันจลี ถนอมลิขิตวงศ์. (2557). รายงานการวิจัย เร่ือง แนวทางการสร้างและการพัฒนา
เคร่ืองมือการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส าหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้. ยะลา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

    6.2 บทความ(ถ้ามี) 
 ไม่มี 

6.3  รายงานการประชุมทางวิชาการ 
       ไม่มี 
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    6.4 หนังสือ/ เอกสารทางวิชาการ 
 6.4.1 เอกสารประกอบการสอน 
พุมพนิต คงแสง. (2559). จิตวิทยาเด็กพิเศษ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 6.4.2 ต ารา 
พุมพนิต  คงแสง, ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข , สมฤดี  ปาละวัล, อุชุพร  บถพิบูลย์ และจันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์. 

(2263). การจัดการเรียนรู้. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งท่ี 1. (121 หน้า) 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน     
         2.1.1 ระดับปริญญาตรี   5  ปี 
 

 ช่ือวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยี 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชาการให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาปกติ 0 (3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 (90)     นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาเทคนิคการสอนเด็กพิเศษ 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2 (90)     นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาการพัฒนาจิตใจและอารมณ์เด็กปฐมวัย 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาการวินิจฉัยคัดแยกบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษส าหรับ

ครูประถมศึกษา                     
3 (2-2-5) นก. 

 ช่ือวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาการจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบโครงการ 0 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิต 

ส าหรับครูประถมศึกษา 
0 (2-2-5) นก. 

 ช่ือวิชาโครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาการสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาศิลปะส าหรับครูประถม 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาการสอนเพื่อการส่ือความหมายส าหรับบุคคล 

ท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา 
2 (1-2-3) นก. 

 ช่ือวิชาการสอนบุคคลออทิสติกส าหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาภาษามือเบ้ืองต้นส าหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาการจัดการช้ันเรียนประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชาเทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 

2.1.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
    ไม่มี   

          2.1.0 ระดับปริญญาโท  
         ไม่มี 
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 7.2 ประสบการณ์ การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
                  ไม่มี  
       

           
(ลงช่ือ)       เจ้าของประวัติ 

                                         (นางสาวพุมพนิต คงแสง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี      ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2. ช่ือ-สกุล     นางจันจลี   ถนอมลิขิตวงศ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด     คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา   คุณวุฒิ สาขาวิชา    พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ    ศศ.ม. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา   2224 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยทักษิณ    กศ.บ. การแนะแนว   2242 

 
6. ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1 งานวิจัย 
จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ และคณะ. (2560). รายงานการวิจัย เร่ือง การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมตามโครงสร้าง SEAT ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ และพุมพนิต คงแสง. (2558). รายงานการวิจัย เร่ือง ผลของการใช้กระบวนการแนะแนว
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน 3จังหวัดชายแดน
ใต้ . ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ และพุมพนิต คงแสง. (2557). รายงานการวิจัย เร่ือง แนวทางการสร้างและการพัฒนา
เคร่ืองมือการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส าหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้. ยะลา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

    6.2 บทความ(ถ้ามี) 
 ไม่มี 

6.3  รายงานการประชุมทางวิชาการ 
       ไม่มี 
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    6.4 หนังสือ/ เอกสารทางวิชาการ 

6.4.1 เอกสารประกอบการสอน 

จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์. (2559). การใช้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ . ยะลา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
6.4.2 ต ารา 

จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์, ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข, สมฤดี  ปาละวัลอุชุพร  บถพิบูลย์, และพุมพนิต  คงแสง(2263). 
การจัดการเรียนรู้. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งท่ี 1. (121 หน้า) 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน     
         2.1.1  ระดับปริญญาตรี   6  ปี 
 

 ช่ือวิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาการทดสอบทางสติปัญญาและบุคลิกภาพ 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชาการคิดและการพัฒนาตน 2 (2-3-4) นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาสุขภาพ 0 (0-3-6) นก. 
 ช่ือวิชาการทดสอบทางจิตวิทยา 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาเทคนิคการให้ค าปรึกษา 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 (90)     นก. 
 ช่ือวิชาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาการส่ือสารและการโน้มน้าวใจ 0 (0-3-6) นก. 
 ช่ือวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2 (23)     นก. 
 ช่ือวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาการพัฒนาทักษะการคิด 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาการวิจัยทางการศึกษา 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาการพัฒนาจิตใจและอารมณ์เด็กปฐมวัย 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาการพัฒนาหลักสูตร 0 (2-2-2) นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาการแนะแนวส าหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองส าหรับบุคคล 

ท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา 
2 (1-2-0) นก. 

 ช่ือวิชาการพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมส าหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-0) นก. 
 ช่ือวิชาการปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ

ส าหรับครูประถมศึกษา 
2 (1-2-0) นก. 
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 ช่ือวิชาการสอนบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส าหรับ
ครูประถมศึกษา 

2 (1-2-0) นก. 

 ช่ือวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา 

                       0 (2-2-2) นก. 

 ช่ือวิชาสมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 2 (2-3-4) นก. 
 ช่ือวิชาการปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลท่ีมี

ความต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษา 
                       2 (1-2-0) นก. 

        
        2.1.2  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

    ไม่มี   
         2.1.0  ระดับปริญญาโท  
         ไม่มี             
   7.2 ประสบการณ์ การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
                 ไม่มี  
 
 

         (ลงช่ือ)                                เจ้าของประวัติ 
                                      (นางจันจลี   ถนอมลิขิตวงศ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


