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ค าน า 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562     
มีสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
และความต้องการของท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตร 4 ปี )  
และปรับแก้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จุดเด่นของหลักสูตร คือ หลักสูตรอิงสมรรถนะ ซึ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติ 
การสอนได้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งศาสตร์สากลกับท้องถิ่นที่เสริมสร้างสันติสุขในสังคม โดยโครงสร้าง  
ของหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า  
60 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
139 หน่วยกิต รายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ  1) หมวดข้อมูลทั่วไป  
2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้าง 
ของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  5) หมวดหลักเกณฑ์ 
ในการประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์  7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร  
และ 8) หมวดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรอง
หลักสูตร ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรเล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาที่ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรจนแล้วเสร็จพร้อมที่จะน าไป
เปิดสอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 จะสามารถน าไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการประถมศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา ในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
(นางสาวอุชุพร   บถพิบูลย์) 
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สารบัญ 
   หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 53 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 80 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 81 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 82 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 92 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  94 
ภาคผนวก ข 
 
 

ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022 /2561 
เรื่ อง แต่งตั้ งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบั ณฑิต 4 ปี   
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

169 

ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

174 

ภาคผนวก ง ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

179 

ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 

182 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 

186 

ภาคผนวก ช ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

192 

ภาคผนวก ซ 
 

มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  
และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 
ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

216 
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   หน้า 
ภาคผนวก ฌ 
 
 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
 

218 

ภาคผนวก ญ 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 

220 

ภาคผนวก ฎ 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 

222 

ภาคผนวก ฏ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

224 



 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประถมศึกษา  (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25561571100535  
 ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) 
 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 139 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3  ภาษาที่ใช้ 
      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
      เป็นหลักสูตรเฉพาะส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
     ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ในปีการศึกษา 2564 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 8.1 ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
 8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
 8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5 ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 

 
9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. ดร.สมฤดี  ปาละวัล 
   อาจารย์      
   3-8099-00377-97-1 
 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ค.บ (ประถมศึกษา) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2561 
2538 
2534 

 
2. ดร.กอเดช  อ้าสะกะละ 
   อาจารย์  
   3-9103-00193-97-8 
 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะ
แนว) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

2561 
2537 
2528 

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

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

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2550 
2547 

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

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

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2555 
 

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

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

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2554 
 

2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย 1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี 
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน  
และความเหลื่อมล้ าทางสังคม 2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
แ ล้ ว  3 ) ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ก่ ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก ใ ห ม่ ข อ ง อ า เ ซี ย น เ พ่ื อ ล ด ช่ อ ง ว่ า ง  
การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้ เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
และ 4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน  
การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ    
ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษา
และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค 
และเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัฒน์จากตะวันตก    
จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง   
การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสาน 
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน   
กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคมระบบ
เศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
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11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน  
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา  
เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างประชาคม
แห่งสั งคมที่ เ อ้ืออาทร  2) แก้ ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่ องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  
3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ 4) ส่งเสริมความ
เ ข้ า ใ จ ร ะหว่ า ง ป ร ะช าชน ใน ร ะดั บ ร า กห ญ้ า  ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ วั ติ ศ า สต ร์ แ ล ะวัฒน ธ ร ร ม  
รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงาม  
ของไทย 

 
11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

   ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครู ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  สร้างแร งจูงใจให้คนเรียนดี   
และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า  
ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู 
ในด้านหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอนโดยเน้นผู้ เ รี ยน เป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกล  
เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 
 
 
 

 



6 
 

 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

    ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็ นวิ ช าชี พชั้ นสู งที่ มี คว ามสามารถในการจั ดการ เ รี ยนรู้ แ ละ พั ฒนาผู้ เ รี ยน ให้ เป็ น คนดี   
คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ  
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่ า งยั่ งยืน  สามารถสร้ า งความเชื่ อมั่ นศรัทธาในคุณภาพของ  
การประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่
มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้น
พ้ื น ฐ า น  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร  ทั้ ง ท า ง ด้ า น สั ง ค ม  ธุ ร กิ จ  
และศิลปวัฒนธรรม 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

           เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง  
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

 12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน 
ต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

 12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์  
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน

โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

รายวิชาในหลักสูตรเปิดให้นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ ได้ลงรายวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3  การบริหารจัดการ  

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ
ประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของท้องถิ่น 

 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มุ่งสร้างบัณฑิตครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา  มีเจตคติและบุคลิกภาพที่
เหมาะสมต่อวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน มีทักษะการสอน สามารถบูรณาการทักษะการสอน
ให้สอดคล้องกับสาระความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญ สามารถน าคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่การเรียนการ
สอนเพ่ือวางรากฐานและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความรู้ความสามารถ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในศาสตร์ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคลี่คลายปัญหาหรือ
สถานการณ์วิกฤตทางการศึกษาได้ด้วยสติปัญญา มีความรักการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร

ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

1.3.2 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และเป็นไปตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.3.3 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น า
ทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1 . แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 

ครุศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่าที่ สกอ.และคุรุสภาก าหนด 

 

1.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิ ช าชี พของบุ คล ากรทา ง
การศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 

 

2 . แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ ยนแปลงทางสังคม   
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
สังคม และวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
2 . แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความเปลี่ ยน   
แปลงทาง สั งคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายในและ
ภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เ รี ย น ก า ร ส อน  แ ล ะบ ริ ก า ร
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ
แ ล ะ เ จ ต ค ติ ที่ ทั น ส มั ย  แ ล ะ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการแก่องค์กร
ภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้ เรียน  
ต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

                ภาคเรียนที่ 1  เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม  
                ภาคเรียนที่ 2  เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
    ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจต

คติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่จะต้องบูรณาการ 

ความรู้และขาดทักษะในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
2.3.2 นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการใช้ชีวิตห่างไกลจากผู้ปกครองและต้อง 

ช่วยเหลือและดูแลตนเองในการอยู่หอพัก 
2.3.3 นักศึกษามีปัญหาและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทย 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
    2.4.1  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาจัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

    2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเขา้ทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามท่ีคณะก าหนด  นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
  

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

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

รวมจ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 36 36 

* หมายเหตุ : รับนักศึกษาร้อยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/2295 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
       2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 14,000 บาท ต่อภาค
การศึกษา  

504,000 1,008,000 1,512,000 2,016,000 2,520,000 

2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

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

รวมรายรับ 529,200  1,058,400  1,587,600   2,116,800   2,646,000 
          
 

     2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1) เงินคงคลัง ร้อยละ 20 105,840 211,680 317,520 423,360 529,200 
2) รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัยร้อยละ 40 

211,680 423,360 635,040 846,720 1,058,400 

3) ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานร้อยละ 40 

211,680 423,360 635,040 846,720 1,058,400 

รวม 529,200 1,058,400 1,587,600 2,116,800  2,646,000 
จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 
 

2.7  ระบบการศึกษา 

        แบบชั้นเรียน  
2.8  การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต 
       3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

              หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  6 หน่วยกิต 

1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  9 หน่วยกิต 

1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า          103 หน่วยกิต 

           2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า            43 หน่วยกิต 

 2.1.1) วิชาชีพครู             31 หน่วยกิต 

                2.1.2) วิชาปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา             12 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า            60 หน่วยกิต 

 2.2.1) วิชาเอก 
         1) วิชาเอกเดี่ยว 

 2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ           

ไม่น้อยกว่า 
 

           60 
           40 
           20 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา   

   รายวิชาตามโครงสร้าง หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา ดังนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า          30 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                             12 หน่วยกิต 
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 

3(2-2-5) 

5100137 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
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 Listening Skills and English Speaking  
5100138 

 
การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
English Usage and Communication 

3(2-2-5) 
 

5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 
 

 1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                 6 หน่วยกิต 
5100140 

 
สุนทรียะ 
Aesthetic 

3(2-2-5) 
 

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 
 

 1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                       9 หน่วยกิต 
5100142 
 

การคิดเชิงเหตุผล 
Logical thinking 

3(2-2-5) 
 

5100143 
 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 
 

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizenship 

3(2-2-5) 
 

          1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ              3 หน่วยกิต 

5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

The King Philosophy for Local Development 
 

3(2-2-5) 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า             103 หน่วยกิต 
       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                       ไม่น้อยกว่า               43 หน่วยกิต 
       2.1.1 วิชาชีพครู                                                          31 หน่วยกิต 
1100101 

 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
Language for Communication 

3(2-2-5) 

1101101 
 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   
Morality, Ethics, Professional Ethics and Spirit of Teachers 

3(2-2-5) 
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1102101 
 

การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 
 

1105101 
 

จิตวิทยาส าหรับครู  
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 
 

1102202 
 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 
Learning Management Methodology 1 

3(2-2-5) 
 

1102203 
 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 
Learning Management Methodology 2 

3(2-2-5) 
 

1106201 
 

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Administration and Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

1103101 
 
 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

1104201 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1104302 
 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   
Research and Development of Learning Innovation 

3(2-2-5) 

1102404 
 

คุรุนิพนธ์   
Individual Development Plan  

1(0-1-2) 
 

 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                         12                        หน่วยกิต 
1100102 

 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
Internship 1 

2(90)  

1100203 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
Internship 2 

2(90)  

1100304 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    
Internship 3 

2(90) 
 

1100405 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    
Internship 4 

6(290)  



16 
 

 

 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก                               ไม่น้อยกว่า                60 
     2.2.1) วิชาเอก                            ไม่น้อยกว่า                60 
             1) วิชาเอกเดี่ยว                                                40 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

1110101 
 

ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา  
Trend of Elementary  Education 

2(1-2-3) 

1110102 
 

ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  
Thai Language for Elementary Education Teachers 

2(1-2-3) 
 

1110103 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  
Mathematics for Elementary Education Teachers 

2(1-2-3) 
 

1110104 
 

สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
Social Studies for Elementary Education Teachers 

2(1-2-3) 

1110105 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
Science  and Technology for Elementary Education Teachers 

3(2-2-5) 
 

1110106 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  
English  Language for  Elementary  Education Teachers 

2(1-2-3) 
 

1110209 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  
Thai Language Curriculum and Learning Management in  
Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

1110210 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  
Mathematics Curriculum and Learning Management in  
Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

1110211 
 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา  
Health and Physical Curriculum and Learning Management in  
Elementary Education 

3(2-2-5) 

1110212 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา  
Occupation Curriculum and Learning Management in  
Elementary Education 

3(2-2-5) 

1110213 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  
English Language Curriculum and Learning Management in  
Elementary Education 

3(2-2-5) 
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1110214 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในระดับประถมศึกษา 
Science and Technology Curriculum and  
Learning Management  in Elementary Education 

3(2-2-5) 

1110215 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา  
Social Studies Curriculum and Learning Management in  
Elementary Education 

3(2-2-5) 

1110216 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา  
Art Curriculum and Learning Management in Elementary  
Education 

3(2-2-5) 

1110422 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 
Research  and Seminar Aspect in Elementary Classroom 

3(2-2-5) 

              2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ      ไม่น้อยกว่า                20 หน่วยกิต 
1110207 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา  

Development  and Learning of Elementary Children 
3(2-2-5) 

1110208 
 

สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับครูประถมศึกษา  
Technology Media and Innovation for Primary School Teachers 

2(1-2-3) 
 

1110317 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  
Extra Curriculum Activity in Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

1110318 
 
 
 

การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียน 
ประถมศึกษา 
Integrative Curriculum and Learning Design in the Elementary  
Classroom 

3(2-2-5) 
 

1110319 
 

สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
Education Environment for Community Learning Management 

3(2-2-5) 
 

1110320 
 

สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา  
STEM Education for Elementary Education Teachers  

3(2-2-5) 
 

1110321 
 

การบริหารจัดการในชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 
Classroom Management in Elementary Education 

3(2-2-5) 
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1108301 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้ด้านการอ่าน เขียนของเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนประถมศึกษา 
Reading and Writing Literacy in Elementary Classroom 
for Special Students 

 
 

3(2-2-5) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

จิตวิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1110101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1110102 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1110103 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1110104 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 

รวม 20 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

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

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
1110105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครู

ประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

1110106 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
1110209 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

ในระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

1110210 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

รวม 22 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  

3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1110211 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

1110212 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงาน
อาชีพในระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

1110213 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

1110214 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
ประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  
3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
1110215 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคม

ศึกษาในระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

1110216 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ใน
ระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  

3 หน่วยกิต 
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 9 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  
หมวดวิชา  รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  
6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 11 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 

รวม 6 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  

3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
1110422 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน

ระดับประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า                          30     หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                       12 หน่วยกิต 
 

5100136 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication 

 3(2-2-5) 
 

             ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจาก เรื่องท่ีฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ
ของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจาก
งานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
          Use Thai language to communicate properly in different situations, 
analyze and summarize the main points of the story, use critical thinking in 
speaking in positive way on various occasions, and with proper language 
register, communicate with proper/appropriate tone of voice, read aloud 
according to phonetics guidelines, read and write for comprehension on 
various types of writing, communicate with respect to proper social etiquette 
 

5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  
Listening Skills and English Speaking 

 3(2-2-5) 

            ฟังและพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนา
และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่อง
ที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่าง
หลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  
รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ 
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             Practice listening and speaking to explain and summarize important 

topics; listen and speak dialogues and short conversation for main ideas by 

using sentences and idioms regarding topics about personal and background 

information (i.e. personal and family data, shopping, local geography, 

employment), Practice real-like daily dialogues for communication in various 

situations using proper tone and intonation with appropriate social language, 

manner and etiquette. study English native speaking’s cultures through 

communication in four language skills- listening, speaking, reading and writing, 

and exert inquiry and information retrieval skills , The emphasis is on 

practicing  communication in several different situations 
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5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
English Usage and Communication 
สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค าบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ 
บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสาร
ต่างๆ ได้แก่ การให้ค าแนะน า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การ
แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอ
ผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือ
จับใจความส าคัญ และประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงาน
ในหัวข้อที่คุ้นเคย  ประสบการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ และแสดง
ความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่ สนใจ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสี่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จ าเป็นต่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
             Listen and speak about daily routines in familiar topics 

regarding general living,  education and some descriptive 

information, take note with standard written English, give 

expressions for various purposes such as giving suggestions and 

reasons, making complaints, talking about personal experience, 

and making argumentation, give presentation and make 

conclusion about familiar topics and situations, read for 

comprehension to transfer information about main idea and 

supporting details and other related  information, write a report 

and express their ideas and opinion about familiar topics, 

learners’ own experiences, and important, write letters in 

common -  used styles  related to interesting  topics to  develop  

al  four communication skills: listening, speaking, reading, and 

writing, necessary for daily communication 

 

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

3(2-2-5) 

             สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและเรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมี
รายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็น
ต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และมุมมองเก่ียวกับ
ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
          Practice natural communication in real-like setting at near- native 
speaker level in respect to teaching and education professional, practice 
comprehensive communication that include related-important details in 
variety topics; study  important cases and situations to show ideas, and 
perspectives upon its strength and  drawback about that particular case and 
situation, practice English communication through English Camp 

 

  1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                                   6  หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 

Aesthetic 
 3(2-2-5) 

              ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภท
และเพลงร าวงมาตรฐาน  เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 
จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการ
แสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้ม
ผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
             Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard classical dance songs, play musical instruments, design and organize 
recreation activities, dance in Thai standard classical dance, design and 
organize performances, analyze  principles of aesthetics in visual arts, 
principles of visual elements, principles of art composition, and principles of  
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 bulletin boards,  design settings and stages, learning materials and portfolios, 
create art works, and present and criticize the art works  
 

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

 3(2-2-5) 

            สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรม
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สั งคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและ
นันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ  
           Search for information, analyze, summarize health promotion and 
care, the importance of sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health promotion and physical, mind, 
society and wisdom care, design sports and recreation for learning 
management, readiness of health promotion and care of main issue   
 

   1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                                  9 หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 

Logical thinking 
 3(2-2-5) 

 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อย
ละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป 
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การ
เลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และ
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ 
  Analyze, design and present how to calculate in ordinal steps of 
numbering calculation such as proportions, percentages, problems solving, 
reasoning, giving conditions in term of language, symbolic reasoning and 
pattern of explaining the phenomena in everyday life analyze problem for 
possible solutions, choosing appropriate approaches, analyze and explain 
current world’ news and achieve data-based decision making 
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5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

 3(2-2-5) 

            สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 8cs และทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
          Explore, analyze 8Cs’s concepts and information media and 
technology skills by integrate and apply to develop the important skills for 
life-living and effective working in the 21st century era  
 

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizenship 
           วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การ
สร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้ อ่ืนอย่างมี
เหตุผล มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิต
สาธารณะ 
           Analyze, design practice, create projects, and behave that 
express for human dignity, accept individual differences and 
aware of equality and equity, respect for freedom and peaceful 
in Thai society and international community in  accordance 
with the  principles of tolerance, create and comply with 
social rules and basic laws related to democratic way of life with 
the King as Head of State, have strong citizenship and respect 
people’s right, have a spirit mind and public awareness 
 

 3(2-2-5) 
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   1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                            3  หน่วยกิต 

5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

The King Philosophy for Local Development 

 3(2-2-5) 
 

 
          ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบ
องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
           Apply the royal working guideline, sufficient economics philosophy, 
including the concept of sustainable development, study concepts of the 
royal-initiated projects, as well as analyze the intelligent learning approach 
for pilot project of community development based on the king philosophy 
and holistic integration with associate network 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  
                          2.1.1) วิชาชีพครู 

ไม่น้อยกว่า                  
ไม่น้อยกว่า 

 

           103 
            43 
            31 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

1100101 
 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
Language for Communication 

       3(2-2-5) 
 

          ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึก
ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการ
เรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การ
เขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลาย
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
         Use language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners 
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with special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for 
teachers, principle, and techniques of Thai Language use as well as practice 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in 
instruction and communication, design learning management in listening, 
speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek for general 
information for broader, up-to-date self-development and keeping up with 
the changes, practice the language and culture for peaceful living 
 

1101101 
 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   
Morality, Ethics, Professional Ethics and Spirit of Teachers 

       3(2-2-5) 
 

           ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
          Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be 
a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about 
teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for 
teachers, condition of teacher professional development using experiences 
and case studies, practice using reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 
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1102101 
 

การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

       3(2-2-5) 
 

          ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
น าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้
มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
         Design and develop school curriculum, individual courses of the major 
which are related to school and community contexts, apply and evaluate the 
curriculum by applying principles, concepts, theories of curriculum 
development, basic philosophy of education, psychology, society, culture, 
and technology, basic education core curriculum, curriculum application, 
curriculum evaluation, problems and trends of curriculum development so 
as to be skillful at curriculum construction, curriculum use, and curriculum 
evaluation, use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

1105101 
 

จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher 

       3(2-2-5) 
 

          วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้
สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
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เป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
         Analyze, solve problems, and apply psychological knowledge for 
learning management that could develop learners based on their ability and 
age as well as develop those with special needs, focuses on the concepts of 
psychological development theories, educational psychology, counseling 
psychology, executive function for learning, learning and development 
promotion by age of learners, learning management for learners with special 
needs, and the guideline to give advice to parents for learner development, 
explore the case studies and the reflective practice to design learner 
assistance and development based on individual ability of each learner, 
develop their future learners with the soul of teacher with well-organized 
leaner development report system and feedback giving for parents and 
related people which leads to collaboration in learner development, use the 
reflective practice in self-development to be a good teacher who is proficient, 
smart, and up to date 
 

1102202 
 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 
Learning Management Methodology 1 

       3(2-2-5) 
 

           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการ
ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้  และใช้การสะท้อน
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คิดไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
          Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator related to context 
and individual differences among learners, learners with special needs, 
manage and create learning atmosphere for learners to enjoy learning, realize 
learners’ health by integrating knowledge, contents, curriculum, teaching skill 
and digital technology in learning management, learning theories, brain theory 
and learning, theories of psychology in learning, process of learning innovation 
creation, learning innovation to develop 21 century skills, inclusive education, 
micro teaching practice, teaching practice at school, use reflection to create 
and manage learning to be able to construct learning, learning management 
skills and use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 
 
 
 

1102203 
 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2   
Learning Management Methodology 2 

       3(2-2-5) 
 

           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรรม สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหา
และภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน 
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เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
          Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator, have learners be 
inspired in learning and create innovation accordance with individual major 
to develop learners to be intellectual and be an innovator related to context 
and individual differences among learners, learners with special needs, 
manage and create learning atmosphere for learners to enjoy learning, realize 
learners’ health by managing and integrating contents and language, 
integrated learning, learning management integrating resources and materials 
in community, digital technology, process of creating learning innovations, 
develop learners by giving advice, design and construct lesson plans with 
integrated of contents and language in accordance with individual major, 
practice micro teaching, practice teaching at school with difference contexts 
to be able to construct learning, learning management skills, use reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes         
     
 
 
 
 

1106201 
 

การบริหารการศึกษาละการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance  
in Education 

       3(2-2-5) 
 

            บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
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การศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
           Integrate knowledge in educational administration, management 
information system for school quality under understanding of educational 
management, level and system of education, create innovation about quality 
assurance in education relevant to level and system of school, practice, 
arrange activities about quality assurance in education and learning 
management using principles, concepts, strategies, and regulations of 
education quality assurance management and relevant law, use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with changes 
 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

       3(2-2-5) 
 

            ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
           Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be 
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innovators based on contexts, learner individual differences, and learners with 
special needs by analyzing principals, concepts, and theories being relevant 
to innovation and information technology for educational communication 
and learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in order to be 
able to select and apply innovation and information technology for 
educational communication and learning effectively, not pirate intellectual 
properties, and use reflection to apply for self-development to become a 
good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

1102404 
 

คุรุนิพนธ์   
Individual Development Plan 

       1(0-2-1) 
 

          จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing 
and synthesizing capacity of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from teaching experience in 
educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill capacity 
in after action review (AAR) individually as well as share and learn under the 
context of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 
 

1104201 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

       3(2-2-5) 
 

             วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
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ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เ รียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
             Measure and evaluate through authentic assessment and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, 
and learners with special needs, reflect the evaluation result for learner 
development and quality development of learning management under the 
concepts and theories of measurement and evaluation, authentic 
assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving 
for learning promotion in learners, guideline of using measurement and 
evaluation result in learner development, proper and creative measurement 
and evaluation, and use the reflective practice for self-development to be a 
good teacher who is proficient, smart, and up to date 
 

1104302 
 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development of Learning Innovation 

       3(2-2-5) 
 

            วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
           Research, solve problems to develop learners, and create innovation 
to develop learners’ learning in accordance with individual major, context of 
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learner individual differences, and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in learner development in 
classrooms, design research by applying principals, concepts, research 
theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital 
technologies for creating innovation in research to solve problems and 
develop learners, relevant innovation in community in order to be able to 
implement research results in developing learning management and learners, 
and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                    12        หน่วยกิต 
1100102 

 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
Internship 1 

   2(90) 
 

           สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ  สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียน
จากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, 
acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, understand 
community context, coordinate with parents to collect the data used to 
provide learner care, assistance, and development to the preferred 
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characteristics, provide well-organized report of learner development in form 
of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, 
and ability based learner development, conclude the guideline and activities 
for teacher profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share and learn under 
the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
 

1100203 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   
Internship 2 

   2(90) 
 

          ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
         Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning 
content design, media and technology, measurement and evaluation 
according to the learning strand in each course, integrated knowledge in 
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educational administration, innovation design, implementation of educational 
quality assurance in accordance with each level of education, manage quality 
learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate 
with parents to develop and help students to have desirable characteristics, 
analyze and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional 
teaching and core major sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning 
in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on 
an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 
 
 
 

1100304 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    
Internship 3 

   2(90) 
 

           ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรี ยนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและมุ่ งมั่นในการแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้ วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, design 
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a class atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize 
learning activities that encourage students to create advanced thinking 
processes by applying digital technology or modern educational innovations, 
collaborate with parents to develop and strive to solve students' problems 
to have the desirable characteristics with the process of the correct research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that promote professional progress, 
projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge 
in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
 

1100405 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

 6(290) 
 

          ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
         Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have 
advanced thinking process and leading them to be innovators by designing 
modern educational innovations integrated in community context with 
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learning activities in and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with desirable characteristics with the 
correct research process according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from participation 
and participate in projects related to promoting conservation of culture and 
local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes  
 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                  ไม่น้อยกว่า      60 
     2.2.1) วิชาเอก                               ไม่น้อยกว่า      60 
             1) วิชาเอกเดี่ยว                                         40 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

1110101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา  
Trend of Elementary  Education 

       2(1-2-3) 
 

           สืบค้น  ข้อมูล เกี่ ยวกับแนวคิด  และวิ วัฒนาการทางการประถมศึ กษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ การบริหารจัดการการประถมศึกษา
ของไทยและต่างประเทศ  ทักษะและคุณลักษณะของครูประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย
น ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ข้อดี ข้อจ ากัด และแนวโน้ม
ของการประถมศึกษา และสรุปองค์ความรู้ เพ่ือให้เห็นทิศทางของการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาของไทยในอนาคต 
 
 
         Search for information about concepts; and the evolution of primary 
education National Education Act National education plan management of 
Thai and foreign primary education skills and characteristics of primary school 
teachers in the 21st century by analyzing compare similarities and differences, 
advantages, limitations and trends of primary education; and summarize 
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knowledge In order to see the direction of future Thai primary education 
management 
 

1110102 
 

ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  
Thai Language for Elementary Education Teachers 

2(1-2-3) 
 

          สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  หลักการใช้
ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับเด็กในระดับประถมศึกษา  พร้อมทั้งฝึกทักษะการ
อ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นย าในการน าไปใช้ 
         Search for information on principles of reading, writing, listening, 
watching and speaking; principles of language use, literature and literature for 
children at the elementary level as well as practicing reading, writing, listening, 
watching and speaking skills to ensure accuracy in use 
 

1110103 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  
Mathematics for Elementary Education Teachers 

2(1-2-3) 
 

          สืบค้น สรุปความคิดรวบยอดเรื่องความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบ
จ านวน การด าเนินการของจ านวนผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของก าร
ด าเนินการ แบบรูปพื้นฐานเกี่ยวการวัดและคาดคะเน รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต กระบวนการทางสถิติ และใช้
ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
        Search, summarize the concept of the diversity of the number of 
systems, number of operations, number of results from the operation 
properties of operations basic form measurement and predictions of 
geometry, properties of geometry; relationship between geometry theorem 
statistical process and use statistical knowledge to solve problems; 
mathematical process skills And applied in daily life 
 
 

1110104 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
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 Social Studies for Elementary Education Teachers  
         สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ในระดับประถมศึกษา เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
พัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 

Information search in the basic concepts of social studies, religion, 
morality, ethics, civics, culture and society life, economy, history and 
geography for elementary level to summarize the knowledge to apply for 
students development in the elementary level 
 

1110105 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
Science  and Technology for Elementary Education 
Teachers 

3(2-2-5) 
 

         สืบค้นข้อมูลด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ โลกและอวกาศและ
เทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา ท าความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับสังคมในยุกต์ปัจจุบัน 
รวมทั้งการออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
        Information reaching in biological science, physical science, world, 
astronomy, and technology in primary education; understanding scientific 
process, and science in current event: experimental design in accordance with 
science topic in primary education 
 

1110106 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  
English  Language for  Elementary  Education Teachers 

2(1-2-3) 
 

          ปฏิบัติการออกเสียงภาษาตามหลักสัทศาสตร์ ในระดับค า กลุ่มค า ประโยค การ
สนทนาโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ค าสั่ง ค าขอร้องที่ใช้ใน
ชั้นเรียนและในชีวิตประจ าวัน การอ่านจับใจความส าคัญของข้อความ เนื้อเรื่อง นิทาน 
กลอน การเขียนแสดงความต้องการ ความช่วยเหลือ การตอบรับ ปฏิเสธในสถานการณ์
ต่างๆ ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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         Practice in English pronunciation of word, phrase and sentences; 
conversation and expressing opinions in various situations; command and 
requests used in classroom and daily life; comprehension reading fables and 
poems; writing to ask for a favor, writing for acceptance and refusal in various 
situations; study in English native speaking culture 
 

1110209 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  
Thai Language Curriculum and Learning Management in 
Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

         ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาโดยการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือก
เทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง
หรือในชั้นเรียนประถมศึกษา 
         Practice in learning Thai language at the elementary level by analyzing 
the learning standards and indicators of the curriculum to lead to the 
preparation of course descriptions; course Structure; learning unit design and 
writing a learning management plan that promotes learning among primary 
school students by searching from research selection of techniques and 
learning management styles that are consistent with the nature of Thai 
language at the elementary level Including development and learning of 
learners selection and use of social media;  media Thai language learning 
measurement and evaluation and practice learning management in simulated 
situations or in primary school classes    
  

1110210 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
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Mathematics Curriculum and Learning Management in  
Elementary Education 

          ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้น และ
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย รวมทั้งการเลือกใช้และ
ผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลผู้เรียน เพ่ือน ามาออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหาในหลักสูตร พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
         Mathematics learning management at the elementary level by 
searching and analyzing standards and indicators of mathematics courses at 
the elementary level principles and styles of mathematics learning 
management that correspond to the nature of subjects; organizing extra-
curricular activities for mathematics from learning resources and research 
Including the selection, use and production of mathematics teaching 
materials measurement and evaluation of learners In order to design the 
learning unit learning management plan and extra-curricular activities that are 
consistent and suitable for the content in the curriculum development and 
learning of learners 
 

1110211 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษา  
Health and Physical Curriculum and Learning Management 
in Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

          ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายของเนื้อหาและน าไปสู่การจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย 
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การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมถึง
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการเลือกใช้และผลิตสื่อทางสุขศึกษาและพลศึกษาที่
เหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา  และฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษา 
        Practice in learning management in the areas of learning, health 
education and physical education at the elementary level by analyzing 
learning standards and indicators in the learning strand, health education and 
physical education to demonstrate the scope of content and lead to the 
preparation of course descriptions course structure learning unit design and 
writing a learning management plan that promotes learning among primary 
school students by searching from research selection of techniques and 
learning management styles that are consistent with the subject matter 
Including development and learning of learners, selection of suitable media 
for use in health education and physical education learning measurement 
and evaluation in health education and physical education and practice 
learning management in simulated situations or in primary school classes 
 

1110212 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา  
Occupation Curriculum and Learning Management in   
Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

           ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพในระดับ
ประถมศึกษา  โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายของเนื้อหา และน าไปสู่การจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย 
การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมถึงพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกรูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  การเลือกใช้และ
ผลิตสื่อจากแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษา 
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          Practice in learning management in vocational learning groups at the 
elementary level by analyzing learning standards and indicators of career 
learning strands to illustrate the scope of the content and preparation of 
course descriptions course structure learning unit design and writing a learning 
management plan that promotes learning among primary school students by 
searching from research selection of techniques and learning management 
styles that are consistent with the subject matter Including development and 
learning of learners selection of styles and learning management techniques; 
selection and use of media from learning sources to suit local context; 
learning measurement and evaluation and practice learning management in 
simulated situations or in primary school classes 
 

1110213 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  
English Language Curriculum and Learning Management in 
Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

           ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาได้ โดยการสืบค้น
วิเคราะห์เป้าหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริม
และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษาด้านการฟั ง พูด 
อ่านและเขียนของผู้เรียน จัดสื่อการเรียนรู้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
          Practice in learning English at the elementary level by searching and 
analyzing the goals of English language courses, basic education at 
elementary level learning unit design manage learning how to manage 
learning English that helps promote and stimulate learning by students in a 
variety of ways to develop the skills of listening, speaking, reading and writing 
of learners organize learning materials, learning atmosphere that can inspire 
learners, as well as evaluate learning results appropriately 
 

1110214 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 



48 
 

 

 

 Science and Technology Curriculum and Learning in  
Management  Elementary Education 

 

           ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาได้โดยการสืบค้น
วิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์จากมาตรฐาน  ตัวชี้วัดในสาระต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตร
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ โลกและอวกาศ เทคโนโลยี  ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบหน่วย ออกแบบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ การประเมินผล จากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย รวมทั้งแนวการสอนใหม่ๆที่
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  วิธีการ
ดึงความสนใจของผู้เรียนให้อยู่กับบทเรียน  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในการเสาะ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
         Able to manage science learning at the elementary level by searching 
and analyzing science content from standards indicators in various topics that 
appear in the curriculum of education, based on biological science, physical, 
world and space technology, unit design practice design scientific experiment 
activities, learning plans, media, evaluation from learning resources and 
research Including new teaching methods that promote the creation of self-
knowledge promote the process of seeking scientific knowledge scientific 
process skills scientific solution how to draw students' attention to lessons to 
inspire students to seek scientific knowledge 
 
 
 
 
 
 

1110215 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา  
Social Studies Curriculum and Learning Management  
 in Elementary Education 

3(2-2-5) 
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           ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย 
การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาสังคมศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อ
ทางสังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา และฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษา 
          Learning practice in social studies for the elementary level by 
analyzing learning standard and curriculum indicators leading to the 
preparation of course description, course structure, learning unit design and 
writing lesson plans to promote  learning of elementary students by studying 
from the research, selection of technique and learning management methods 
related with the nature of social studies in the elementary level, including 
students development and learning,  selection and creation of social studies 
medias, assessment and evaluation in social studies,  practice on learning 
management in simulated situations or in the primary classroom 
 

1110216 
 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา  
Art Curriculum and Learning Management in Elementary 
Education 

3(2-2-5) 
 

           ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา โดย
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงขอบข่ายของเนื้อหาและน าไปสู่การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
เลือกใช้และผลิตสื่อทางศิลปะที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางศิลปะ และ
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษา 
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         Learning management practice in the art learning group at the 
elementary level by analyzing learning standards and indicators in the art 
learning group to demonstrate the scope of the content and lead to the 
preparation of course descriptions course structure learning unit design and 
writing a learning management plan that promotes learning among primary 
school students by searching from research selection of techniques and 
learning management styles that are consistent with the subject matter 
Including development and learning of learners choosing to use and produce 
appropriate artistic media measurement and evaluation of art learning and 
practice learning management in simulated situations or in primary school 
classes 
 

1110422 
 

วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 
Research and Seminar Aspect in Elementary Classroom 

3(2-2-5) 
 

           หลักการ แนวคิด รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาระดับประถมศึกษา ขั้นตอนการท าวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอรายงาน
ผลการวิจัย การเผยแพร่ การใช้ผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนประถมศึกษา  และฝึก
ปฏิบัติการจัดสัมมนาปัญหาวิจัยปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 

 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 and seminar aspect in elementary 
classroom 
 

 2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ           ไม่น้อยกว่า            20 หน่วยกิต 
1110207 

 
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา  
Development  and Learning of Elementary Children 

3(2-2-5) 
 



51 
 

 

 

           สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับ
ประถมศึกษาด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งหลักทักษะทางสมองของ
ผู้ เรียน วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนาม เพ่ือสังเกต/สัมภาษณ์พัฒนาการของผู้ เรียน การจัด
บรรยากาศทั้งในและนอกชั้นเรียน บทบาทครูในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็ก
ระดับประถมศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม หรือ
แก้ปัญหาพัฒนาการของเด็กในระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
         Search for information about developmental psychology and children's 
learning at the elementary level, intelligence, physical, emotional, and social 
as well as the core skills of the learner; analyze individual learners design 
effective learning management that is consistent with the development and 
learning of children at primary level; field practice training to observe / 
interview the learners' development arranging the atmosphere both inside 
and outside the classroom teacher roles in promoting development and 
learning of primary school children For use in learning management and 
organizing student development activities that promote Or solve the 
development problems of children at the elementary level That is consistent 
with development and learning And consistent with the course content 
 

1110208 
 

สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับครูประถมศึกษา  
Technology Media and Innovation for Primary School 
Teachers 

2(1-2-3) 
 

           สืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของสื่อ การออกแบบสื่อ หลักการเลือกใช้
สื่อ หลักการผลิตสื่อ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อท ามือและสื่อเทคโนโลยี และประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ 
ทักษะทางสมองของผู้เรียน และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 



52 
 

 

 

         Search, analyze information about principles of media; media design 
selection principles of media production Including practice in producing hand-
made media and technology media and evaluate the effectiveness of the 
media creatively for use in teaching and learning and promoting learning 
management of children at the elementary level that is consistent with 
development and learning Brain skills of learners and consistent with the 
course content 
 
 
 
 

1110317 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  
Extra Curriculum Activity in Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

          ปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการ
วิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะและขอบข่าย
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  น าไปสู่การออกแบบและการเขียน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดย
การสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อที่เหมาะสม การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์จ าลอง
หรือในชั้นเรียนประถมศึกษา 
         Practice in designing and organizing student development activities at 
the elementary level by analyzing guidelines for organizing student 
development activities to demonstrate the characteristics and scope of 
student development activities at the elementary level Leading to the design 
and writing of plans for organizing student development activities that 
promote learning among students at the elementary level by searching from 
research selection of techniques and patterns of student development 
activities that are consistent with the development and learning of learners; 
selection and use of appropriate media learning measurement and evaluation 
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and practice in organizing student development activities in simulated 
situations or in primary school classes 
 

1110318 
 

การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชัน้เรียน 
ประถมศึกษา 
Integrative Curriculum and Learning Design in  
Elementary Classroom 

3(2-2-5) 
 

          ปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในระดับประถม
ได้ โดยการสืบค้น วิเคราะห์ แนวคิดการออกแบบหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบต่างๆทั้งจากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย รวมทั้ง
เลือกใช้สื่อ ผลิตสื่อ วัดผลประเมินผลสะท้อนผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
          Implementing curriculum design and integrated learning management 
at the elementary level by searching and analyzing course design concepts; 
learning units and organizing various learning activities integrated from both 
learning resources and research Including selecting media to produce media, 
measuring, evaluating, reflecting students results in various methods 
 

1110319 
 

สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  
Education Environment for Community Learning 
Management 

3(2-2-5) 
 

         สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบจากงานวิจัยแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต 
ประวัติศาสตร์ของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้ เรียน  
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนในหลากหลาย
วิธีการเพ่ือส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู้และผู้เรียน 
        Search and analyze system data from research, learning resources, 
environment, lifestyle, community and local history to link learning 
management and learners development Learning unit design manage learning 
by cooperating with communities in a variety of ways to promote and solve 
learning problems and learners 
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1110320 
 

สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา  
STEM Education for Elementary Education Teachers  

3(2-2-5) 
 

    สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้แก่  ขั้นการก าหนด
ปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผน
และด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุง และขั้นน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผล
การเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่ 
         Search, analyze and summarize the methods of learning management, 
including the problem determination process; information gathering and 
related concepts design solution, solution planning and implementing 
solutions testing, evaluation and improvement and steps to present the 
solution to problem solving problem or result of innovation development  
design of STEM education learning activities, plan learning evaluation measure 
and providing feedback; as well as organizing  STEM education through 
practice along with the development of thinking skills, asking questions, 
solving problems and finding information and analyzing findings or new 
innovations   

1110321 
 

การบริหารจัดการในชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 
Classroom Management in Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

          ออกแบบชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมทางกายภาพ 
บรรยากาศทางจิตวิทยา ธรรมชาติวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้ง
วิเคราะห์สภาพปัญหาและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจากกรณีศึกษาและชั้นเรียนจริง 
พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ปัญหาแสดงบทบาทของผู้สอนในการในการแก้ปัญหา การ
สร้างแรงจูงใจ และปรับพฤติกรรมตลอดจนสะท้อนผลพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล
อย่างเป็นระบบ และบทบาทของผู้สอนในการปรับพฤติกรรม 
         Design classes and school environments to be physically fit; natural 
psychological atmosphere, developmental and learning subjects of learners 
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Including analysis of problems and behavior that occurred in the class from 
case studies and real classes along with finding solutions to problems showing 
the role of the instructor in solving problems motivation and adjusting 
behavior as well as systematically reflecting individual student behavior and 
the role of instructors in behavior modification 
 

1108301 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้ด้านการอ่าน เขียนของเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษในชั้นเรียนประถมศึกษา 
Reading and Writing Literacy in Elementary Classroom  
for Special Students 

3(2-2-5) 

           ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม แก้ปัญหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านการ
อ่าน เขียนในระดับประถมศึกษาได้ สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ออกแบบกิจกรรม และเลือกจัดกิจกรรม สื่อ ประเมินผลส าหรับผู้เรียนแต่
ละกลุ่ม ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการวางแผนแก้ปัญหากับผู้เรียน บูรณาการ
แหล่งเรียนรู้และงานวิจัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน 
          Learning management practices that promote solve problems with 
children with special needs in reading; writing at the elementary level search 
for information, analyze the development of learners with special needs 
design activities and choose to organize evaluation media activities for each 
group of students collaborate with parents to plan problems with students; 
integrated learning resources and research for children with special needs in 
the classroom 
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3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. ดร.สมฤดี  ปาละวัล 
    อาจารย์  
    3-8099-00377-97-1 

ปร.ด. (หลักสูตร
และการสอน) 
ศษ.ม. (การ
ประถมศึกษา) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช 

2561 
 

2538 
 

2534 

12 12 12 12 12 

2. ดร.กอเดช  อ้าสะกะละ 
    อาจารย์  
    3-9103-00193-97-8 

ปร.ด. (หลักสูตร
และการสอน) 
ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
ศษ.บ. (จิตวิทยา
และการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

2561 
 

2537 
 

2528 

12 12 12 12 12 

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

กศ.ม.(หลักสูตรและ
การสอน) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

2550 
 

2547 

15 15 15 15 15 

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

ศษ.ม.(จิตวิทยา 
ครูการศึกษาพิเศษ) 
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ   

2552 
 

2549 

15 15 15 15 15 

5. นางจันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ 
    อาจารย์ 
    3-9201-00047-75-7 

ศศ.ม.(จิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษา) 
กศ.บ.(การแนะ
แนว) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ   
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ   

2554 
 

2542 

15 15 15 15 15 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค

การศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. ดร.สมฤดี  ปาละวัล 
    อาจารย์  
    3-8099-00377-97-1 

ปร.ด. (หลักสูตร
และการสอน) 
ศษ.ม. (การ
ประถมศึกษา) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช 

2561 
 

2538 
 

2534 

12 12 12 12 12 

2. ดร.กอเดช  อ้าสะกะละ 
   อาจารย์  
   3-9103-00193-97-8 

ปร.ด. (หลักสูตร
และการสอน) 
ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
ศษ.บ. (จิตวิทยา
และการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสง 
ขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสง 
ขลานครินทร์ 

2561 
 

2537 
 
2528 

12 12 12 12 12 

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

กศ.ม.(หลักสูตรและ
การสอน) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

2550 
 
2547 

15 15 15 15 15 

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

ศษ.ม.(จิตวิทยา 
ครูการศึกษาพิเศษ) 
นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ   

2552 
 

2549 

15 15 15 15 15 

5. นางจันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ 
    อาจารย์ 
    3-9201-00047-75-7 

ศศ.ม.(จิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษา) 
กศ.บ.(การแนะ
แนว) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ   
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ   

2554 
 

2542 

15 15 15 15 15 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย  
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา การทดลองสอนในชั้นเรียน  และมีการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการ
นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิ ค  และยุ ทธ วิ ธี ก า ร เ รี ยนรู้ ใ น วิ ช า เ ฉพาะหรื อ วิ ช า เ อก ได้ อย่ า ง เหม าะสมกั บผู้ เ รี ย น   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้ เรียน การจัดท าบันทึก 
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชา การการวิจัยในชั้นเรี ยนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน  

ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร  
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2  มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้             
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมี
จิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
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4.2 ช่วงเวลา  
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ปีการศึกษาที่  1 
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    ปีการศึกษาที่  2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    ปีการศึกษาที่  3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    ภาคการศึกษาท่ี  1     ปีการศึกษาที่  4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

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

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

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

(สอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 
18 สัปดาห์ เป็น 144 ชั่วโมง และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ อีก 146 ชั่วโมง) 
*ใช้ ฐ านคิ ดตามที่ คุ รุ สภาก าหนดตาม
ประกาศปี 2557 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิต
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยในระดับประถมศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยใน

ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นได ้
5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอน และพัฒนาผู้เรียน 
5.3 ช่วงเวลา  

ปีการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
6 (290) 

5.5  การเตรียมการ  
 มีการเรียนวิชาวิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งมีการจัดท า

โครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ 2 ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ โดย
เป็นโครงงานหรืองานวิจัย โครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลัก
ของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้กับนักศึกษาในโครงการ เด็กยุคใหม่ใส่ใจ
จริยธรรม 
2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เป็น
วิถีชีวิต 
3) ส่งเสริมต้นแบบทางวัฒนธรรม และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ขนบธรรมเนียมที่ดีงามในชั้น
เรียน 
 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 1) การจัดกิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม ปลูกฝั ง

ความรัก ความศรัทธา และแรงบันดาลใจ
นักศึกษามีจิตส านึกรักความเป็นไทย 
2) เสริมสร้างแนวทางการประพฤติของเด็กไทย
ให้ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสาต่อสังคม สาธารณะ 
และท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตแบบทางสาย
กลาง มีความพอเพียงมีเหตุผลในการใช้ความรู้
ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ 
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3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกลเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองผู้อ่ืน 
สังคมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

1) การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นให้
ผู้เรียนได้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ต่างๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาตน 
2) สร้างการพัฒนาแนวคิดในการเรียนรู้จากการ
สืบค้น  แสวงหาความรู้ที่ทันสมัยในโลกปัจจุบัน 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นทั้งในรูปแบบรายบุคคล รวมกลุ่ม เพ่ือ
การน าไปปรับและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินชีวิต 
 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายโดยเพ่ิม
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ 
 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 1) การสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต  เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการ
สร้างประโยชน์ต่อสังคม 
2) พัฒนาแนวคิดอย่างเป็นระบบ แบบองค์รวม  
เข้าใจปัญหา แก้ปัญหาได้ คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ โดยใช้หลักเหตุผลเพ่ือพัฒนาองค์กร 
สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติในอนาคต 
 
 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  เป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

1) สร้างกระบวนการสอนแบบการท างาน
ร่วมกันทั้งในฐานะผู้น าหรือเป็นสมาชิก เพ่ือให้
รู้จักการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ 
บทบาท หน้าที่ ของตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและรู้จัก
การเป็นพลเมืองที่ด ี
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2) สนับสนุนการแสดงออก การให้ความคิดเห็น
ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนา องค์กร 
และเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาในรูปแบบจิต
อาสา 
 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 1)  จั ดกิจกรรมการสอนโดยให้ผู้ เ รี ยนใช้  
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ สืบค้นแนวทางวิธีแก้ปัญหา ติดต่อสื่อสาร
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข้อมูลที่สืบค้น 
 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 1) การพัฒนาทักษะความรู้  ความเข้าใจในการ
ใช้ภาษาอย่างถ่องแท้เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
2) จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการน าภาษามาใช้ 
ในการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย
เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 หมวดวิชาเฉพาะท่ัวไป  
 2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  
3) คารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และ เห็ นคุณค่ าภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน การส่งงาน 
แล ะกา รอยู่ ร่ ว มกั น ในหมู่ คณ ะ
ตลอดจนการแต่งกายตามระเบียบ
ของ มหาวิทยาลัย 
2) เน้นถึงความส าคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอก
เลียนผลงานของผู้ อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเพ่ือ
สาธารณะเป็นกลุ่ ม  จัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอก 
4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้
ตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการ
ปฏ ิบ ัต ิงาน หร ือสร ้างผลงานที ่เป ็น
ความรู้ความสามารถของตนเองโดยไม่
แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอ่ืนตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 
3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการ
ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงจิตอาสา  หรือจิตส านึกสาธารณะ  
เช่น การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การสอนในห้องเรียน  การเปิด-ปิดสวิทซ์
ไฟ  เครื่องปรับอากาศ   พัดลม ฯลฯ 
5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่ แสดงออก
ถึงความรักและความภูมิใจในความเป็น
ไทย 
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 2.1.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิ เคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 
3 )  ส าม า รถน า ค ว าม รู้  ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดย
ให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ
เน้นการปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2) ส่ ง เสริมให้นักศึกษาค้นคว้ าหา
ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  แ ล ะ น า ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ในชั้น
เรียน 
3) ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้น
เรียนโดยใช้หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้ง 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 
 

1) ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัด 
การสอบ การท ารายงาน  และการ
ปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
ในการอภิปรายในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือ
โครงการ 
4) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ต่าง ๆ  
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2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน
ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหา
แ ล ะ ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได ้
3) มีความสามารถในการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้  
ความสามารถของตนเองและ
ก าหนด  เป้าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์ต่าง 
ๆ หรือการท ากรณีศึกษา 
2 )  ให้ นั กศึ กษาฝึ ก ใช้ ความคิ ด
สร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 
 

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ศึกษา  
ค้นคว้า การเขียนรายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของขั้นตอนใน
การคิดวิเคราะห์หรือรายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา  หรือการทดสอบโดยใช้
การสอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบ
มีการวิเคราะห์แนวคิด 
3 )  ประ เมิ นจ ากผล งาน ใน เชิ ง แน ว คิ ด
สร้างสรรค ์

 

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม
และกล้าคิด กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการ
ปรับตั ว  ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี 
และสามารถเป็นที่ พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได ้

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้  เกิดบรรยากาศการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้  นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 
3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการท างานกลุ่ม การ
น าเสนองานตามกลุ่มที่ ได้รับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
3)  สังเกตการท างานร่วมกันของนักศึกษาใน
ห้องเรียนในการร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรมของโครงการ 
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2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาใน
ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้    
ใช้ การสื ่อสารทั ้งการพูด การ
ฟัง การเขียน ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่ ง เสริ มให้ ผู้ เ รี ยนเลื อกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การ
ค้นคว้า  วิ เคราะห์ ข้อมูล  และ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอความคิด การ
รายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการท า
รายงานและกิจกรรมในห้องเรียน 
 
 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู 
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อ ด ท น อ ด ก ลั้ น  มี ค ว า ม
เสี ยสละ   รั บผิ ดชอบและ
ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ง า น   ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทั้ งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1) ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือ
ปลูกฝังแบบอย่างในการครองตน
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
ถูกต้อง 
2) ผู้ สอนทุกคนต้องสอดแทรก 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  การปฏิบัติ
ตนของครูในสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยใช้ กรณีตัวอย่างที่เป็นประเด็น

1) ประเมินระหว่างเรียนในทุกรายวิชา  ด้วย
วิธีการประเมินที่หลากหลาย  เช่น ผู้เรียน
ประเมินตนเอง กลุ่มเพ่ือนประเมินและ
ประเมินโดยผู้ สอน  โดยใช้การสัง เกต 
สัมภาษณ์ การสะท้อนผลงาน เป็นต้น 
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม เสริม
คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ในลักษณะ
ของการเขียนทบทวนงาน (after action 
review) 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน  การ
ร่วมกิจกรรม  การแต่งกาย และการส่งงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคม
แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  แ ล ะ
เสริมสร้างการพัฒนาทียั่งยืน   
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะ
เป็นประชาธิปไตย คือ การ
เคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ  
4 )  มี ค ว ามกล้ า ห าญและ
แ ส ด ง อ อ ก ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม 
ก า ร ท า ง า น แ ล ะ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน
และประ โยชน์ ของสั ง คม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการ
ธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน 
หรือการลอกเลียนผลงาน  

วิพากษ์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
อ่ืนๆ 
3) ผู้สอนทุกคนต้องใช้การวิเคราะห์
ป ร ะ เ ด็ น วิ ก ฤ ต ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมของสังคมเชื่อมโยงกับ
บทบาทของครูที่ควรจะเป็นโดยใช้
การอภิปรายและร่วมกันสรุป 
4) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
เป็ นการปลู กฝั ง ให้ นั กศึ กษามี
ระเบียบวินัย  โดยการเน้นการเข้า
ห้องเรียนให้ตรงเวลา  ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน
และสังคม  เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  จากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผู้สอนจัดขึ้นโดยเน้นการปฏิบัติการ 
5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทั้ง
ร ะห ว่ า ง ผู้ เ รี ย นและแหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
6 )  มี ก า รจั ดกิ จ กร รมส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม  จริ ย ธรรม   ยกย่ อ ง
นักศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  
รวมทั้งการยกย่องพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในชั้นเรียน  

4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูและการน า เสนองานของ
นักศึกษา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร 
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2.1.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ด้ านวิ ช าชี พของครู  อ าทิ  
ค่ านิ ยมของครู  คุณธ ร รม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
ค รู  จิ ต วิ ท ย า ส า ห รั บ ค รู  
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่ ง เสริมและพัฒนาผู้ เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารการศึกษาและการ
เ รี ย น รู้  ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น
การศึกษาและการเรียนรู้ การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษา
เ พ่ือการสื่ อสารส าหรับครู  
ทักษะการนิเทศและการสอน
งาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัย
และวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่  ๒๑  มีความรู้  
ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและ

1 )  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายรูปแบบที่เน้นทั้ง ทฤษฎี
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สภาพแวดล้อมจริงและเทคนิคอ่ืนๆ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การ
เรียนรู้แบบสืบสอบ  การเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ  กา ร เ รี ยนรู้ แบบ
โครงงาน  การเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน เป็นต้น  และต้องมีการบูร
ณ า ก า ร ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสมเป็นเครื่ องมือในการ
เรียนรู้ 
2) ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพ
ครูทั้งในอดีต ความเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ในสมัยปัจจุบันและแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งใน
และนอกห้องเรียนทั้งแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ส าคัญๆทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานศึกษาโดย
บูรณาการ การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี (work 
integrate learning) 
5) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร 

ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้
ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้  ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
การศึกษา 
3) การประเมินผลที่หลากหลายตรงตาม
สภาพจริง  ดังต่อไปนี้ 
   - ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การท างานตามสภาพจริง 
   - ประเมินจากการสะท้อนผลงาน 
   - ประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน 
  - ประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
  - ประเมินผลจากการน าเสนอชิ้นงาน หรือ
รายงานการค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
การบูรณาการข้ามศาสตร์  
อาทิ การบูรณาการการสอน
( Technologica lPedagogi 
cal Content Knowledge : 
TPACK)  การสอนแบบบูรณา 
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์  
( Science Technology 
Engineering and 
Mathematics Education : 
STEM)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
( Professional Learning 
Community : PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้  

2) มีความรอบรู้ ใน
หลั กการ  แนวคิ ด  ทฤษฎี  
เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม รู้  แ ล ะ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้ านวิ ทย าการ และน า ไป
ประยุ กต์ ใ ช้ ในการ พัฒนา
ผู้ เ รี ยน  โดยมี ผลลัพธ์ ก า ร
เรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา คือ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการ

6) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การ
ท าโครงงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ประถมศึกษา พัฒนาการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ ก วั ย
ประถมศึกษา มีความรู้พ้ืนฐาน
ส า ห รั บ ก า ร ส อ น เ ด็ ก วั ย
ประถมศึกษาและสามารถ
บูรณาการการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้
ร ะดั บประถมศึ กษา  เ พ่ื อ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย น
ประถมศึกษาค้นพบศักยภาพ
ของตนเองและเกิดการเรียนรู้
อ ย่ า ง เ ต็ ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ 
รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาให้รักและ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีทักษะ
สมรรถนะทางภาษา การ
ค านวณ เทคโนโลยีดิจิ ตั ล 
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
เป็นผู้ มี เหตุผล มีนิสั ยและ
สุขภาพที่ดี  แยกแยะผิดถูก 
ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและ
ประเทศ มีสุทรียภาพในความ
งามรอบตัว มีความสามารถใน
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
การท าวิจัยเ พ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาผู้ เรียน
ระดับประถมศึกษา รวมทั้งท า
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้
ร่วมสร้างนวัตกรรม  
3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ร่ ว มกั นบน พ้ืน ฐ านความ
แ ต ก ต่ า ง ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า แ น ว คิ ด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาผู้เรียน  
4) มีความรู้และความสามารถ
ในกา ร ใ ช้ ภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์ประ
ราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน 
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1 ) คิ ด  ค้ น ห า  วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล 
สื่ อ  ส า ร ส น เ ท ศ จ า ก
แหล่ งข้อมูลที่ หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่น
รู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญ
แ ล ะ ก้ า ว ทั น กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต 
น า ไ ป ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้  หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิ บั ติ  
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน 
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค ์
3)สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการท าวิจัยและสร้างหรือ
ร่ ว ม ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และพัฒนาผู้ เ รี ยน ให้ เ ป็ น

1) การเรียนรู้ผ่านวิธีสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์คิด
ป ร ะ เ มิ น ค่ า   แ ล ะคิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรม
ในลั กษณะต่ า ง  ๆ  เ ช่ น   ก า ร
อภิปรายกลุ่ม  การคิดวิเคราะห์  
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง  
กิจกรรมการ แก้ปัญหากิจกรรมการ 
วิเคราะห์จากการมองต่างมุมโดยใช้
สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม 
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวน  การ
วิจัย เช่น การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ 
เทคโนโลยี  การท าโครงงาน  และ
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการฝึก
ทักษะ  การ สั ง เกตพฤติกรรม
ผู้เรียน  การสังเกตการสอน  การ
สั ม ภ า ษ ณ์ ห รื อ พู ด คุ ย กั บ ผู้ มี
ประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน 
4) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้
ใหม่ (Research-based learning) 
 

1) ประเมินจากผลงานการอภิปรายกลุ่ม  
การคิ ด  วิ เ คราะห์   หรื อแก้ปัญหา ใน
สถานการณ์จ าลอง  กิจกรรมการแก้ปัญหา  
กิจกรรมการวิเคราะห์จากการมอง ต่างมุม 
 2) ประเมินความสามารถทางปัญญาทั้งการ
คิดท่ีเป็น นามธรรมและการแสดงออกที่เป็น
รูปธรรม เช่น  จากกระบวนการท างานของ
นั กศึ กษา   กระบวนการคิ ด   การสื่ อ  
ความคิด  ความเข้าใจ   ความคิดสร้างสรรค์
ของผลงาน 
3) วัดและประเมินจากผลการ ท าวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  การน าเสนอผลงาน 
การวิจัย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ผู้ ส ร้ า ง ห รื อ ร่ ว ม ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม  ร ว ม ทั้ ง ก า ร
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 
 

 

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) เข้าใจและใส่ ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิด
เ ชิ ง บ ว ก  มี วุ ฒิ ภ า ว ะทา ง
อารมณ์และทางสังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างาน
เป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคน
ในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ต่ อตน เอง  ต่ อผู้ เ รี ยน  ต่ อ
ผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและ
ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์
4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีความเข้มแข็ง

1) กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการมี
ปฏิ สั ม พันธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ยนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
กับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่
ใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือการเรียนรู้
ทักษะความสัม พันธ์ และความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการลงปฏิบัติ ใน พ้ืนที่   ใน
สถานศึกษา  เพื่อการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ มี    
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม พ หุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมีส่วน
ร่ ว มปฏิ บั ติ ก า ร  ( Participative 
learning  through action) 

1) ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
แสดงออกของนักศึกษา ในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มและจากการปฏิบัติกิจกรรม  
2) วัดและประเมินจากผลงาน 
  -  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ใช้
กระบวนการกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการลงปฏิบัติในพ้ืนที่  ใน
สถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบร่วมมือ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน กลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
และกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุ ม ช น  แ ล ะ สั ง ค ม อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์
 

5) ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอด
หลักสูตร 

 

2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เ ข้ า ใ จ อ ง ค์ ค ว า ม รู้  ห รื อ
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
และสังคม และผู้ เกี่ยวข้อง
ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพโดยสามารถ
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา 
การเขียน หรือการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ  โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใ น ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ห รื อ
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใน
รายวิชาต่างๆ  โดยให้ผู้เรียนมีการ
ใช้ภาษาเ พ่ือการ  สื่อสาร  การ
ติดต่อสื่อสารทั้งระดับบุคคล และ
กลุ่มคน  โดยได้สืบค้น วิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ
และวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลก เปลี่ ย นข้ อมู ล  วิ เ ค ร า ะห์
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลองและ น าเสนอ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลายสถานการณ์ 

1) ประเมินผลจากการน าเสนองานของ
นักศึกษาโดยการสังเกตทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข การน าเสนอเชิงสถิติและ
ประเมินทักษะการพูดการเขียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ใ ช้ ก า ร ท ด ส อ บ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลงานการสืบค้น
และการน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการ และ
ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิ จที่ ดี ในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

  

 

 

2.1.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญา
ตามความเชื่อในการสร้ าง
ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า  ก า ร
อ อ ก แ บ บ เ นื้ อ ห า ส า ร ะ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การวัดและประเมินผู้ เรียน 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ง
การเรียนรู้ ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นหลักการน าความรู้ด้านต่างๆที่
จ าเป็นในการออกแบบการเรียน
การสอนและปฏิบัติการจริงทั้งใน
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ห้ อ ง ท ด ล อ ง
ปฏิบัติการสอนสอน 
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เช่น การศึกษากรณี ตัวอย่างจาก
ห้องเรียน การสังเกต การสอนแบบ
ต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์ หรือพูดคุย

1) ประเมินผลงานการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและพัฒนาการตาม
วัยของนักเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการสอน  และการ
สะท้อนความคิดในห้องเรียน และสังเกต
พฤติกรรม การสอนระหว่างทดลองสอน ใน
สถานศึกษา  เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อ
การเรียนที่ท าส่ งกับการปฏิบัติจริ ง ใน
หอ้งเรียน 
3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่ ต่ า งกันของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 
2) สามารถในการน าความรู้
ท า งจิ ตวิ ทยา ไป ใช้ ในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิ จกร รม  กาจั ด
เนื้ อหาสาระ  การบริ หา ร
จั ด ก า ร  แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้ เ รี ยนที่ ตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ 
ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้ เ รี ยนที่ มี ค ว ามแต ก ต่ า ง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 
3) จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เ รี ยนรู้ จ ากประสบการณ์  
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และการท างานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับ
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะคุณธ รรม

กั บ ผู้ มี ป ร ะสบกา รณ์  ก า รท า  
แ ผ น ก า ร ส อ น  ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
ประกอบการสอน การทดลองสอน 
การท าวิจัยในชั้นเรียน การประเมิน
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ก า ร จั ด แ ห ล่ ง
ประสบการณ์การ เรียนรู้ ให้กับ
ผู้เรียน 
3) การ เรี ยนรู้ รู ปแบบการสอน
สมัยใหม่ที่พัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่21 และหลักการของเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย ง   จ ากต้ น แบบ ในสื่ อ
ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งการวิพากษ์
จุดเด่น จุดด้อยของวิธีการต่างๆ 

และทักษะการสอนของนักศึกษา จาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  เช่น จากนักเรียน ครู
ประจ าชั้น  ครู พ่ีเลี้ยง  เพ่ือน ผู้บริหาร
โรงเรียน 
4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ทั้งระหว่างเรียน  การสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ทักษะความเป็นครูและของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
จริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
4) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ าย  เ พ่ืออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้ เ รี ยนให้มีความรอบรู้  มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ เ ต็ มตาม
ศักยภาพ 
5) สามารถจัดการเรียนการ
ส อ น ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เ รี ย น รู้  ทั กษะกา ร รู้ เ รื่ อ ง 
ทั กษะการคิ ด  ทั กษะชี วิ ต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
การด า เ นิ นชี วิ ตต ามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 
 

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

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
3.1.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ อย่าง

เหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

 3)  มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด    
เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 

  3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1)   มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

        2)   มีความสามารถในการปรับตัวควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
                          3)   ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ      

ตนเองและสังคมได ้   
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

     1)   มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

                         3)  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล    
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                     

5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                   

5100138 การใชภ้าษาอังกฤษและการสือ่สาร                   

5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวชิาชพี                   

5100140 สนุทรียะ                   

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสขุภาวะ                   

5100142 การคิดเชงิเหตุผล                   

5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                   

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง                   

5100145 ศาสตรพ์ระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                   

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ

งาน  ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

 3.2.2 ด้านความรู้ 
     1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาท ิค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูร
ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPACK)  การสอนแบบบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ( Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM)  ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  
(Professional Learning Community : PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  



84 
 

 

 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ ละ
สาขาวิชา คือ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กวัยประถมศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานส าหรับการสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรี ยนประถมศึกษา
ค้นพบศักยภาพของตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ทักษะสมรรถนะทางภาษา การค านวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความงาม
รอบตัว มีความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
รวมทั้งท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม  

3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์ประราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
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2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม 
 2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการ และการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
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บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กายภาพ 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
      



87 
 

 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1100101  ภาษาเพื่อการสื่อสาร                         
1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         
1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         

1101101  คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ     
              และจิตวิญญาณความเป็นคร ู                         

1102101  การพัฒนาหลักสูตร                         
1102202  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 

                        

1102203  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2                         
1102404  คุรุนิพนธ์ 

            
 
            

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง

74 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  
 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

110310 1  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ 
              เรียนรู ้

                        

1104201  การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้                         
1104302  การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการ 
              เรียนรู ้

                        

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                           
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน    

คุณภาพการศึกษา 
                        

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1110101  ทิศทางและแนวโน้มการ                   
ประถมศึกษา                         

1110102  ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา                        

1110103  คณิตศาสตร์ส าหรับครู
ประถมศึกษา  

                       

1110104  สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                        

1110105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ
ครูประถมศึกษา 

               
 

       

1110106  ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษา 

                       

1110209  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
              ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา                         

1110210  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                        
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              คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1110211  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
              สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับ 
              ประถมศึกษา  

                       

1110212  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การ
งานอาชีพในระดับประถมศึกษา                        

1110213  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา                        

1110214  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 
              ประถมศึกษา 

                       

1110215  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา                        
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1110216  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ศิลปะในระดับประถมศึกษา                        

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1110422  วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัย 
              ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา                        

1110107  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
ประถมศึกษา  

                       

1110108  สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส าหรับครูประถมศึกษา  

                       

1110317  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ 
              ประถมศึกษา  

                       

1110318  การออกแบบหลักสูตรและการ 
              เรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียน 
              ประถมศึกษา 

                       

1110319  สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพ่ือ 
              การจัดการเรียนรู้  
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1110320  สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กประถม 
              ศึกษา  

                       

1110321  การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับ 
              ประถมศึกษา                                                                                                                                                    

                       

1108301  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
              การรูด้้านการอ่าน เขียน  
              ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน 
              ชั้นเรียนประถมศึกษา 

                       

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
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 ประเมินจากบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็น ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้านของหลักสูตร 

2.2.2.2 ส ารวจข้อมูล จากผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ
การศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  
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2.2.2.3 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม ความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน และความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.2.4 น าข้อมูลจากข้อ 2.2.2.1 – 2.2.2.3 มาวิเคราะห์ และเขียนรายงานสรุป  
 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  3.2  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  3.3  เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  3.4  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

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

1.2 การจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน  
การสอน 

1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทาง
วิชาการ  

2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
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                2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ด้านการจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
      2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชากา ร ได้แก่  

ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงาน  
เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
                2 .2 .2 ส ่ง เสร ิม ให ้อาจารย ์เข ้าร ่วมการอบรม การประช ุมส ัมมนา และด ูงาน  
ทางวิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
                2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  
ในการประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
 
 
 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร

จัดการด้านวิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร
ใ ห้ ก้ า ว ทั น ก ร ะ แ ส ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากร
ผู้ สอน  ที่ เ ป็ นผู้ น าด้ านการ
พัฒนา องค์ความรู้และสามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ  

1 .จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ าเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี   
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
ที่ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

3 . ก าหนดให้อาจารย์ผู้ สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่ ง เ ส ริ มอาจารย์ ป ร ะจ า
หลักสูตร ให้ไปศึกษาดูงาน    ใน
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ วิ ช า ก า ร 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
5 . ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ความรู้  ทักษะของนักศึกษา 
เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตร 
6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต 
 

3 . มีจ านวนอาจารย์ผู้ สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทใน
สาขาทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืน
ที่เก่ียวข้องร้อยละ 90 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษา
ดูงานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรหรือ
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 
ครั้ง ใน 2 ปี 
5. มีการน าผลการประเมินผล
การส ารวจความต้องการความรู้  
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร  
6. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
มาปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ 
เสริมสร้างการคิดวิ เคราะห์   
เน้นประสบการณ์จริง เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา      การ
เรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบั ติ  มี แนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานในสาขาวิชาชีพครู  

1 . มีแผนการสอนและสื่อการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. มี จ านวนวิ ชาเรี ยนที่ มี ภาค    
ปฏิบัติวิชาชีพครู  มากกว่า 1 
รายวิชา  
 
 

3 . ประ เ มิ น ม าต ร ฐ านของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

1 . ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอก 
2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการทุกภาค

1 . มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ปี   
2 .  มี ฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

ผลงานทางวิ ชาการทุ กภาค
การศึกษา 
3. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของนักศึ กษา
น ามาปรับปรุงหลักสูตร  

 
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 าหนดว่าผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  
ของหลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผน
รับ 4 ปีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา  
คณะ และหลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้  และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ  โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มี  
ความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับนักศึกษา 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ด าเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบ  
และกลไกที่ก าหนด กองบริการการศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตร
การประถมศึกษามีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทาง
การศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ก าหนดไว้การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ  
คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้ระดับคะแนน
สะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้น
มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงาน
ตัว ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ 
และระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
พ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับ
พ้ืนฐานเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาเพ่ือ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ขับเคลื่อนระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 

 1. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 

 2. การปรับความรู้พ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพครู  

การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆแก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์             
ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ 
ที่ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

     มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการประถมศึกษาหรือ ระดับปริญญาเอกในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ และควรมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
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4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
     มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น

และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
            คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับมาตรฐาน  
การปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ อีกทั้ ง ให้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์ 
และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 คือ ศึกษากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ศึกษาความจ าเป็นและ 
ความต้องการปรับปรุงหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน  
ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อ ในสาขาวิชาการประถมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของ
โรงเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่
จ าเป็นต้องเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชาการประถมศึกษา  
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สามารถจัดการศึกษาแนวใหม่  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ อีกทั้งน าพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์  
ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอมรวมเข้า
ด้วยกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษาขึ้นมาในการการผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
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ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

   นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายรายละเอียด  
ของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและน าผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป และทุกสิ้น
ปี ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร จ ะต้ อ ง จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ห ลั ก สู ต ร  ( ม ค อ . 7 )  
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่ เรียนในหลักสูตร 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของ
รายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน เป็นต้น  
การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็น 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/
คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ  
และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ

ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 

2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 

 
6.2 การบริหารงบประมาณ 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การบริหารงบประมาณ 
 

มี ก า ร จั ด ส ร ร งบประม า ณ
ประจ าปี  ทั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ
แผ่นดิน และเงินรายได้ เพ่ือ
จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 

มี แ ผนกา ร จั ด ส ร ร งบป ร ะม า ณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และ
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
โ ส ตทั ศนู ป ก รณ์  แ ล ะวั สดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

วัสดุครุภัณฑ์อย่ า ง เ พียงพอ เ พ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 
 
 6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที่ 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 

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

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

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้อง Micro Teaching 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1 ห้อง 
7 ห้อง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
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 าเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล 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) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

http://aritc.yru.ac.th/
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       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 
1997 - ปัจจุบัน 
       2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) 
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างอิง 
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - 
ปัจจุบัน 
     2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
     2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นนวัตกรรมที่
ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมลู ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science เป็น
ต้น ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
        2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, 
Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 
 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง 
ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
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    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ งานวิจยั 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

      ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

 
 6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 

2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 

3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. จัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการสื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาใน
ห้องเรียนอกห้องเรียน
และเ พ่ือการ เ รี ยน รู้
ด้ ว ย ต น เ อ ง อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์ พร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้า หาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือต ารา 
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 
(ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มี ร ายละ เ อี ยดขอ งร ายวิ ช า  และรายละ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาร้อยละ 25 ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

   X X 

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อ  
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล  
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
ที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน 
และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า  
มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
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 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา จ านวน 2 ครั้ง คือ ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบ
ปลายภาค 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 
 

 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง 
ทางการศึกษา 

 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 

7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  
1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมี 
การประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  สามารถด าเนินการรวบรวมข้อมูล  
การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหา 
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมในแต่ละรายวิชา และผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องมีส่วนร่วมในการ
ประเมินให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้  (มคอ.1)  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถ 
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ที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 4 ปี  
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

( พุทธศักราช 2560) เป็นหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  (4 ปี )  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 

ครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
1. ชื่อหลักสูตร 

ครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม :   ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 

:   Bachelor of Education (Elementary  
    Education) 

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

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 

:  Bachelor of Education (Elementary  
   Education) 

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

คงเดิม 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษาให้มี

ความรู้  ความสามารถด้านการประถมศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษาพิเศษ 
ประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของ
ท้องถิ่น 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ

บูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
แห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  
มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง
มีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
 

ปรับให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การ
ปกครอง และ
ด้านวิทยาการ
เทคโนโลย ี

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตมี

คุณภาพมีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  
เป็นครูช้ันวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและ
รับผิดชอบตนเองได้  ทั้งนี้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมี
คุณสมบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

4 .1  มี ค วามรอบรู้  และความสามารถ ในศาสตร์                
สาขาการประถมศึกษา อย่างบูรณาการ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา การประถมศึกษา ทักษะการอ่านและทักษะ
การเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา สุขศึกษาและพล

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการ
สอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

4.2 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกว้าง และมีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

4.3 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทาง
วิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้

ปรับให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ด้านสังคม
วัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ 
การเมือง การ
ปกครอง และ
วิทยาการ
เทคโนโลย ี
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
ศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส าหรับครูประถมศึกษา ดนตรีและนาฎศิลป์ส าหรับครู
ประถมศึกษา ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา ภาษาไทยส าหรับ
ครูประถมศึกษา คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษา การวิจัยทางการประถมศึกษา การสัมมนาการ
ประถมศึกษา พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 

4.2  มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการคัดกรอง และ
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะ
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มี
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  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เ รี ยนและทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศึกษา  
นวัตกรรมการสอนส าหรบัครูประถมศกึษา การจัดการชั้นเรียน
ประถมศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา การแนะแนวส าหรับครูประถมศึกษา โครงการ
นันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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5. ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค 
คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

ปรับลด
จ านวนหน่วย
กิตตาม
โครงสร้าง
หลักสตูรใน
มคอ.1 พ.ศ.
2561 
 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
   7.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            12  หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      6  หน่วยกิต 
          กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                      6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

                                     ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
7.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพครู                    ไม่น้อยกว่า  50 หนว่ยกิต 
วิชาการศึกษา                    ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
           บังคับ                   ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
           เลือก                    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู         ไม่น้อยกว่า   14  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเอก                      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 

 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
7.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              12 หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                          6  หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                         9  หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                 3  หน่วยกิต                                   

 
7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครู                    ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 

       วิชาชีพครู                                   31  หน่วยกิต 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       12  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเอก                      ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต             
       วิชาเอกเดี่ยว                 ไม่น้อยกว่า  40 หน่วยกิต 

     วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ   ไมน่้อยกว่า 20  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
7.3  หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

ปรับตาม
โครงสร้าง
หลักสตูรที่
ก าหนดใน
มคอ.1 พ.ศ.
2561 

8. รายวิชา 
8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

8. รายวิชา 
   8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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      8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12  หน่วยกิต 
               บังคับ                                10  หน่วยกิต 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ          2(1-2-3) 

พัฒนาการเรียนรู ้                                  
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                 2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ            2(1-2-3) 
              พัฒนาการเรียนรู ้                          

                    เลือก   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย         2(2-0-4) 
2100105  การพฒันาทักษะการพูดและการอ่าน     2(1-2-3) 
              ภาษาอังกฤษ                                  
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน           2(1-2-3) 
              และการเขียน                  
2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                          2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                        2(1-2-3) 
      8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข                    2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                            2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต    2(1-2-3) 
       8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์                                   2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม                        2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ               2(1-2-3) 

8.1.4  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
              เทคโนโลยี                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต               2(1-2-3) 
              ประจ าวัน  
 
 

8.2  หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า   128  หน่วยกิต 

     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12  หน่วยกิต
5100136  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-
5) 3(2-2-5) 
5100137  ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-

5) 3(2-2-5) 
5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร     3(2-2-
5) 3(2-2-5) 
5100139  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                 3(2-2-5) 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                   6   หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ                                     3(2-2-5) 
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ          3(2-2-5) 
     1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                  9   หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล                           3(2-2-5)  
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต          3(2-2-5) 
             และอาชีพ      
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง                           3(2-2-5) 
    1.4 กลุ่มวิชาอัตลกัษณ์ของคณะ           3   หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
                            
8.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
     8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู       ไม่น้อยกว่า  43 หน่วยกิต 
            1) วิชาชีพครู                          3 หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                       3(2-2-5) 
1101101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ        3(2-2-5) 
             และจิตวิญญาณความเป็นครู   
1102101 การพัฒนาหลักสูตร                        3(2-2-5) 
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                         3(2-2-5) 
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1              3(2-2-5) 
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2              3(2-2-5) 
1106201 การบริหารการศึกษาและการ            3(2-2-5) 
             ประกันคุณภาพการศึกษา  
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
             เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
1104201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้        3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม            3(2-2-5) 

2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับราย 
วิชาออกและ
เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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      8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      ไม่น้อยกว่า   50   หน่วยกิต 

 ก.  วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต                                        
บังคับ        30    หน่วยกิต 

1100101   ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับคร ู     3(2-2-5) 
1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยสี าหรับคร ู 3(2-2-5)                                                          
1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ     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   การพัฒนาหลักสตูร                        3(2-2-5) 

เลือก  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
1103101   การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา          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 าหรบัคร ู                 2(1-2-3) 
1109101   นันทนาการเบื้องต้นส าหรับคร ู         2(1-2-3) 
1102101   การพัฒนาหลักสตูรทอ้งถิ่น              2(1-2-3) 
1100104   การสอนเพศศึกษา                        2(1-2-3) 
1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง         2(1-2-3) 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น                       
1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้น      2(1-2-3)        

ความรู้เบื้องต้น                                   
1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ          2(1-2-3) 
               รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 
 
          ข.  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู           14  หน่วยกิต 
1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร1ู                       1(90) 
1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                      1(90) 
1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         6(540) 

             การเรียนรู้   
1102404 คุรุนิพนธ์                                    1(0-1-2) 

   2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                                    
12  หน่วยกิต                       

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1             2(90) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2             2(90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3             2(90) 
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4           6(290) 
      8.2.2 กลุ่มวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า    60 หน่วยกิต  
             1) วิชาเอก          ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 
               1.1 วิชาเอกเด่ียว  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 1110101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา  2(1-2-3) 
1110102 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา       2(1-2-3) 
1110103 คณิตศาสตรส์ าหรับครปูระถมศึกษา    2(1-2-3) 
1110104 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา     2(1-2-3) 
1110105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรับ     3(2-2-5) 

              ครูประถมศึกษา  
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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) 
               ครูประถมศึกษา                             
1110203   ทักษะการอ่านและทกัษะ                 2(1-2-3) 
               การเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา                 
1110204   สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับคร ู        3(2-2-5) 
               ประถมศึกษา                             
1110205  การงานอาชีพและเทคโนโลยสี าหรับ      3(2-2-5)      

ครูประถมศึกษา                              
1110206   ดนตรีและนาฎศิลปส์ าหรับคร ู            2(1-2-3)

ประถมศึกษา 
1110207   ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา             2(1-2-3) 
1108302  การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มี               2(1-2-3)

ความต้องการพิเศษส าหรบัครูประถมศึกษา           
1110316  ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา         3(2-2-5)  
1110317  คณิตศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา       3(2-2-5)  
1110318  วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา      3(2-2-5)  
1110319  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

ส าหรับครูประถมศึกษา                              
1110320  ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5)  
 
1110321  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน              3(2-2-5)             

และทักษะชีวิตส าหรับครูประถมศกึษา                   
1110322  นวัตกรรมการสอนส าหรับ                  2(1-2-3) 
              ครูประถมศึกษา                                                              
1110323  การเรียนรู้ด้วยการบรกิารสังคม           2(1-2-3)         

ส าหรับครูประถมศึกษา                              
1110324  การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและ           2(1-2-3) 
              จริยธรรม                                                              
1110325  การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา          2(1-2-3) 

1110106 ภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา   2(1-2-3) 
1110209 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้          3(2-2-5) 

              ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
1110210 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้          3(2-2-5) 

              คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  
 1110211 หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้          3(2-2-5) 
              สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา  
1110212 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้           3(2-2-5) 
             การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา  
1110213 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ภาษา    3(2-2-5) 
             อังกฤษในระดับประถมศึกษา  
1110214 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้           3(2-2-5) 
             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถม                      

ศึกษา  
1110215 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้สังคม    3(2-2-5) 
             ศึกษาในระดับประถมศึกษา  
1110216 หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ศลิปะ   3(2-2-5) 
             ในระดับประถมศึกษา  
1110422 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัย               3(2-2-5) 
             ในช้ันเรียนระดับประถมศึกษา  

2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ   
                 ไม่น้อยกว่า      20   หน่วยกิต 

1110207 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก       3(2-2-5) 
             ประถมศึกษา  
1110208 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรบั    2(1-2-3) 
             ครูประถมศึกษา  
1110317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ           3(2-2-5) 
             ประถมศึกษา  
 
1110318 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้    3(2-2-5) 
             แบบบูรณาการในช้ันเรยีนประถมศึกษา  
1110319 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการ       3(2-2-5) 
             จัดการเรียนรู้  
1110320 สะเต็มศึกษาส าหรับเดก็ประถมศึกษา   3(2-2-5) 
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1108406  การปรับหลักสตูรส าหรับบุคคลทีม่ีความต้องการ

พิเศษส าหรบัคร ู                            2(1-2-3) 
1108407  การสอนบุคคลที่มีความบกพร่อง          2(1-2-3)           

ทางการเรียนรู้ส าหรับครูประถมศกึษา                  
1108408  การสอนบุคคลออทิสตกิส าหรับครู        2(1-2-3)

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

ข. วิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1110208  ศิลปะส าหรับเด็ก                            2(1-2-3) 
1110209  นาฏศิลปเ์บื้องต้น                            2(1-2-3) 
1110210  ดนตรีและเพลงส าหรบัเด็ก                 2(1-2-3)  
1110211  วาทการส าหรับครู                           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 าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

โรงเรียนประถมศึกษา 
1108304  การสอนทักษะการด ารงชีวิตส าหรับ       2(1-2-3) 
              บุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน 
              ประถมศึกษา                             
1108305  การเตรียมอาชีพส าหรบัส าหรับบคุคล     2(1-2-3) 
              ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา  
1110326  เทคนิคการส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์    2(1-2-3) 
1110327  การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
 
1110328  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ      2(1-2-3) 
              ส าหรับครูประถมศึกษา                               
1110329  การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะ    2(1-2-3) 
              ส าหรับเด็กประถมศึกษา                               

1110321 การบริหารจัดการในช้ันเรียนในระดับ   3(2-2-5)              
ประถมศึกษา 

1110831 การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการรู ้      3(2-2-5) 
             ด้านการอ่าน เขียน ของเด็กท่ีมีความต้องการ 
             พิเศษในช้ันเรียนประถมศึกษา 
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1108409  การสอนวิธีการสื่อความหมายส าหรับ    2(1-2-3) 
              บุคคลที่มี ความต้องการพิเศษในโรงเรียน 
              ประถมศึกษา                               
1108410  ภาษามือเบื้องต้นส าหรับ                    2(1-2-3)                                                         

ครูประถมศึกษา  
 
         ค. วิชาการสอนวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1110431 พฤติกรรมการสอนระดบัประถมศึกษา 1  
                                                               3(2-2-5) 
1110432 พฤติกรรมการสอนระดบัประถมศึกษา 2  
                                                               3(2-2-5) 

  ง. เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  
                                              ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
9. ค าอธิบายรายวิชา 
    9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

           9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

                  บังคับเรียน        10     หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                2(1-2-3) 
 Thai for Communication 
              ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจ าวัน ท้ังด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคม
ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
               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 
 
 

 

9. ค าอธิบายรายวิชา 
    9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
         9.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                                                    12 หน่วยกิต 
5100136  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(2-2-5) 
              Thai for Communication   
               ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม

สถานการณ ์วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง 

ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 

ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออก

เสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภท

ต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มี

มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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guidelines, read and write for comprehension on 
various types of writing, communicate with respect 
to proper social etiquette 
 

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

Development 
  หลั ก เ กณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ          
การเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        ฝึก
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ 
ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
               Rules and development of reading and 
writing in order to speak and write effectively, 
practice of speaking both  individual and groups and 
criticizing for improvement,  practice of plot writing,  
essay and article writing with the emphasis on 
standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing 
 

5100137  ทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
              Listening Skills and English Speaking          
               ฟังละพูดเพื่ออธิบายรายละเอียดและสรุป

ประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ 

แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว 

(เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ 

ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและ

เป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์

ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง 

ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง 

พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้

และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ      2(1-2-3) 
              พัฒนาการเรียนรู้                                 

English   for Communication and 
Learning Development 

              พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเองและ
ผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถาม
และการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิ ด เห็ น   พัฒนาทั กษะการ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น 
การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       Development of Engl ish 
communication skills; listening, speaking, reading 
and writing in daily life of various situations such as 
greeting, leave-taking, self-introduction and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on the telephone and 
expressing opinion; development of skills in using 
tools and resources for communicative study such 
as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communicative development 

5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
              English Usage and Communication 

             สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค า
บรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษา
มาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ 
การให้ค าแนะน า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การ
แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้
เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อท่ีคุ้นเคยกับหัวขอ้
ใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อจับใจความส าคัญ และ
ประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานใน
หัวข้อท่ีคุ้นเคย  ประสบการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ 
และแสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้
กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสี่  : 
ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จ าเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
               Listen and speak about daily routines in 
familiar topics regarding general living, education 
and some descriptive information, take note with 
standard written English, give expressions for 
various purposes such as giving suggestions and 
reasons, making complaints, talking about personal 
experience, and making argumentation, give 
presentation and make conclusion about familiar 
topics and situations. read for comprehension to 
transfer information about main idea and 
 supporting details and other related 
information. Write a report and express their ideas 
and opinion about familiar topics, learners’ own 
experiences, and important. Write letters in 
common - used styles related to interesting topics 
to  develop all four communication skills : 
listening, speaking, reading, and writing, necessary 
for daily communication 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 
               Malay for Communication 
                ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
ทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบง่ายๆ 
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 
 

5100139  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ             3(2-2-5) 
              English for Professional Purposes 
               สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอน
และเรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู อย่างเป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเนื้อหาอย่างได้
ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อท่ีหลากหลายโดย
เข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษา
สถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และ
มุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับ
สถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
            Practice natural communication in real-
like setting at near- native speaker level in respect 
to teaching and education professional, practice 
comprehensive communication that include 
related-important details in variety topics; study 
 important cases and situations to show 
ideas, and perspectives upon its strength and 
 drawback about that particular case and 
situation, practice English communication through 
English Camp 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่

2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3) 
                 และพัฒนาการเรียนรู้                           
                 Malay for Communication and           

Learning Development  
                 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง 
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
                  Development of Malay in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life , 
practice of reading aloud in Malay correctly; practice 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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 
 
2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1       2(1-2-3) 
               English for Communication 1 

               การฝึกปฏิบัติการฟั ง  พูด  อ่ าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและ
ส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100117    ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ    2(1-2-3) 
               Thai for Careers 
    การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ท้ังในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้
ความรู้  การวิ เคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การ
งานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
                Practicing and developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in 
order to communicate effectively in accordance 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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 
 

    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 าที่มักเขียน
หรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการ
แก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค 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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ           2(1-2-3) 
               การอ่านภาษาอังกฤษ 
 Development of Speaking and 
 Reading Skills in English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน าเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
               Effective development of speaking and 
reading skills in English, practice of speaking both 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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individual and groups, efficient class presentation 
and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites 
 
2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน      2(1-2-3)                             
              และการเขียน                                       

English for Reading and Writing  
Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่าน

จับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา
และอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงานฯลฯ 

   Effective development of reading 
comprehension in different fields and development 
of writing skill emphasizing on correct forms and 
functions for educational and career purposes such 
as writing a letter, filling in an application form, 
writing a report, etc 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                 2(1-2-3) 
              Basic Malay  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
               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 
  

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
 Chinese for Communication   

การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
               Use of Chinese for communication in 
daily life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers  
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                    2(1-2-3) 
  Basic Arabic 
              อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจ
เรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
               Arabic alphabets, word and sentence 
formation processes, practice of listening, speaking, 
reading and writing skills to understand generality in 
daily life and be able to apply in communicating 
with native speakers  
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

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

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่ เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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                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 
 
      9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
                                       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

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

ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การ
มีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข  
                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 

9.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต          6   หน่วยกิต 
 
5100140 สุนทรียะ                                 3(2-2-5) 
             Aesthetic 
              ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ
เพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่น
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะออกแบบกิจกรรมนันทนาการ 
จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงในเพลง
มาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลัก
ทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท า
ผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน
ศิลปะ 
   Sing in rhythm, melody, and lyrics of 
modern Thai songs and Thai standard classical 
dance songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai 
standard classical dance, design and organize 
performances, analyze  principles of aesthetics in 
visual arts, principles of visual elements, principles 
of art composition, and principles of bulletin 
boards. Design settings and stages, learning 
materials and portfolios, create art works, and 
present and criticize the art works 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
 

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

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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   ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้าน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
                 Philosophy of beauty, nature and art, 
the paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns 
in terms of ideas, techniques, and methods in 
creating and applying to real life situations 
   
2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้              2(1-2-3) 
               ตลอดชีวิต               
               Information For Life Long Learning 
   ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและ
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

เพิ่มใหม ่ 5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ      3(2-2-5) 
             Health Promotion and Care 
              สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสขุ
ภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบาย
สาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัด

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคม
และปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะใน
ด้านที่ส าคัญ  
          Search for information, analyze, summarize 
health promotion and care, the importance of 
sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health 
promotion and physical, mind, society and wisdom 
care, Design sports and recreation for learning 
management, readiness of health promotion and 
care of main issue   
 

2100118   ความจริงของชีวิต                 2(2-0-4) 
               Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม 
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก้ 
ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ    การวิเคราะห 
ขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูก ตองดีงามเพื่อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิต
และสังคม 
             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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 
 
2100119    การพัฒนาตน            2(2-0-4) 
                Self Development 
   หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การ
พัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การ
ป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

2100120   สุนทรียภาพเพ่ือชวิีต          2(1-2-3)                
  Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและ
น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
                Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual 
arts, arts, music arts and performance through 
perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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       9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

                            ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

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

9.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก          9   หน่วยกิต 
ปรับออก 

ปรับรายวิชา
ออก 

เพิ่มใหม ่ 5100142 การคิดเชิงเหตุผล                        3(2-2-5) 
             Logical Thinking 

             วิ เ ค ร าะห์  ออกแบบ แสดงวิ ธี การค านวณ
ตามล าดับขั้นการด าเนินการตวัเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้
โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 
การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลได้ 
 
 
  Analyze, design and present how to 
calculate in ordinal steps of numbering calculation 
such as proportions, percentages, problems 
solving, reasoning, giving conditions in term of 
language, symbolic reasoning and pattern of 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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explaining the phenomena in everyday life 
analyze problem for possible solutions, choosing 
appropriate approaches, analyze and explain 
current world’ news and achieve data-based 
decision making 
 

เพิ่มใหม ่ 5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 
             และอาชีพ  
             21st Century Skills for Living and 

Occupations 
              สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 
8cs และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดย
บูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21  
          Explore, analyze 8Cs’s concepts and 
information media and technology skills by 
integrate and apply to develop the important skills 
for life-living and effective working in the 21st 
century era 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่ 5100144  พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                     3(2-2-5) 
              Potency Citizenship 
              วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ 
และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ  และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตาม
หลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ ตาม กฎ กติกาของ
สังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่ เกี่ยวข้อง รูปแบบการ
ปกครอง อุดมการณ์ และวิถี ชี วิ ต ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มี

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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จิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต
และจิตสาธารณะ 
           Analyze, design practice, create projects, 
and behave that express for human dignity, accept 
individual differences and aware of equality and 
equity, respect for freedom and peaceful in Thai 
society and international community in 
accordance with the principles of tolerance, create 
and comply with social rules and basic laws related 
to democratic way of life with the King as Head of 
State, have strong citizenship and respect people’s 
right, have a spirit mind and public awareness 
 

2150102   การจดัการทางสงัคม        2(2-0-4) 
  Social Management  
  วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตใน
ท้องถิ่น 

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

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 

2150103   ทักษะชวิีตและจติส านกึสาธารณะ    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 
การพัฒนาทั กษะความสัมพันธ์ ระหว่ า งบุ คคล  การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 
 



136 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ
และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับ
เพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 
 
                Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking 
and emotional intelligence; development of 
interpersonal relationships and communication, self-
management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful coexistence 
 
2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต               2(1-2-3) 
               Skills for Life 
                ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร 
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการ
อารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อน
คลายความตึงเครียด 
  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 
  

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของ
มนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตน
เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมา
ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ    

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          ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

4100101    คณิตศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน        2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 
   หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่ าย ภาษี  และสถิติ เบื้ องต้น เพื่ อการประยุกต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  
    Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental statistics 
to apply in daily life 
 

9.1.4 กลุ่มวชิาอัตลักษณข์องคณะ   3   หน่วยกิต 
ปรับออก 

ปรับรายวิชา
ออก 

4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ      2(1-2-3) 
               ชีวิต      
  Science for the Quality of Life  
  Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและ

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
 
4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต          2(1-2-3) 
               ประจ าวัน                     
   Information Technology in 
   Daily Life 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 
 
                    Introduct ion to computers, information 
technology; computer application in daily life, data 
warehouse application; laws with ethics in using 
information system and its security system 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

4100108    วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน       2(1-2-3)  
   Science in Daily Life 
   พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ 
พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ 
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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  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 
 
4100109    การกฬีาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต     2(1-2-3) 
   Sports for the Quality of Life 
   Development 
   กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่น
กีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น 
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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

เพิ่มใหม ่ 5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา      3(2-2-5) 
             ท้องถิ่น  
             The King Philosophy for Local 

Development 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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               ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้
เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณา
การแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
           Apply the royal working guideline, 
sufficient economics philosophy, including the 
concept of sustainable development, study 
concepts of the royal-initiated projects, as well as 
analyze the intelligent learning approach for pilot 
project of community development based on the 
king philosophy and holistic integration with 
associate network 
 

      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1100201   ภาษาและวัฒนธรรม                    3(2-2-5) 
               Language and culture 
               ภาษาและวัฒนธรรม ไทยเพื่ อการ เป็นครู  
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู     เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องรวมทั้งใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
               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 

9.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
9.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู           ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 
     1) วิชาชีพครู                              31  หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                   3(2-2-5) 
             Language for Communication 
              ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู 
หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายใน
การจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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         Use language for communication in learning 
management appropriately in accordance with 
context and learner’s differences, learners with 
special needs, by analyzing concepts, theory, 
speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Thai Language Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
develop learners, seek for general information for 
broader, up-to-date self-development and keeping 
up with the changes, practice the language and 
culture for peaceful living 
 

1101101   ความเป็นครู                              3(2-2-5) 
               Professional Teachers 
              สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพ
ครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน และกลยุทธ์การสอน 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
                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 

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชา
ออก 
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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 เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งการ
พัฒนาที่ยั่ งยืน เพื่อให้ผู้ เ รียนประยุกต์ใ ช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

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

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1101203   คุณธรรมจริยธรรมและ                  2(1-2-3) 
               จรรยาบรรณ                                                         
               Moral and Ethics 
                หลักธรรมภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภา
ก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตส านึก
สาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
                 Principles and concepts of good 
governance; sincerity, honesty, morality and ethics of 
the teaching profession as required by the teachers’ 
profession council; this course provides learners with 
good teacher conduct model with full public 
awareness ,social sacrifice and conduct themselves 
in competence with teacher professional ethics 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ    3(2-2-5) 
             และจิตวิญญาณความเป็นครู   
              Morality, ethics, professional ethics    

and spirit of teachers 
               ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
ค าอธิบาย
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ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
          Behave morally, intend to develop learners 
as a spiritual teacher, be a role model with virtues 
and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, 
integrating knowledge about teacher values, 
morality, virtues, ethics of teachers, spiritual 
teacher, law for teachers, condition of teacher 
professional development using experiences and 
case studies, practice using reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 
 

รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

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

 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ส าคัญของ UNESCO ได้แก่ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความยากจน การบริโภค
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ เจต
คติและค่านิยมที่จ าเป็นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 
                 The management of education in 
relation to strengthening concept of sustainable 
development with UNESCO  important aspects such 
as cultural diversity, climate changes, health 
promotion, poverty solution and sustainable 
consumption in order to develop skills, attitude and 
values as required for build-up sustainable future 
 

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชา
ออก 

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

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

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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     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  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
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 

               ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไป
ใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้
มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้
การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
               Design and develop school curriculum, 
individual courses of the major which are related 
to school and community contexts, apply and 
evaluate the curriculum by applying principles, 
concepts, theories of curriculum development, 
basic philosophy of education, psychology, society, 
culture, and technology, basic education core 
curriculum, curriculum application, curriculum 
evaluation, problems and trends of curriculum 
development so as to be skillful at curriculum 
construction, curriculum use, and curriculum 
evaluation, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู              3(2-2-5) 
     Psychology for Teacher   
                จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 
จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและการให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

1105101  จติวิทยาส าหรับครู                     3(2-2-5) 
              Psychology for Teacher 
               วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมอง

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
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               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 

เพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนว
ทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และ
ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
               Analyze, solve problems, and apply 
psychological knowledge for learning management 
that could develop learners based on their ability 
and age as well as develop those with special 
needs, focuses on the concepts of psychological 
development theories, educational psychology, 
counseling psychology, executive function for 
learning, learning and development promotion by 
age of learners, learning management for learners 
with special needs, and the guideline to give advice 
to parents for learner development, explore the 
case studies and the reflective practice to design 
learner assistance and development based on 
individual ability of each learner, develop their 
future learners with the soul of teacher with well-
organized leaner development report system and 
feedback giving for parents and related people 
which leads to collaboration in learner 
development, use the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date 
 

รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1102304    การจัดการเรียนรู้และการจัดการ     3(2-2-5)                     
                ห้องเรียน                                                         
                Learning  and Classroom              

Management 
  หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้  
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน 
การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
จัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้                              

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 
 
 

1102202 วิธวิีทยาการจดัการเรียนรู้ 1           3(2-2-5)                     
             Learning Management Methodology 1 
              วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขา
วิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกรรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดย
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิด
เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
          Plan and manage learning in accordance 
with individual major to develop learners to be 
intellectual and be an innovator related to context 
and individual differences among learners, learners 
with special needs, manage and create learning 
atmosphere for learners to enjoy learning, realize 
learners’ health by integrating knowledge, 
contents, curriculum, teaching skill and digital 
technology in learning management, learning 
theories, brain theory and learning, theories of 
psychology in learning, process of learning 
innovation creation, learning innovation to develop 
21 century skills, inclusive education, micro 
teaching practice, teaching practice at school, use 
reflection to create and manage learning to be 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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able to construct learning, learning management 
skills and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

เพิ่มใหม ่ 1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2          3(2-2-5)                     
             Learning Management Methodology 2 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัต
กรรรม สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การ
พัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Plan and manage learning in accordance with 
individual major to develop learners to be 
intellectual and be an innovator, have learners be 
inspired in learning and create innovation 
accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator 
related to context and individual differences 
among learners, learners with special needs, 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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manage and create learning atmosphere for 
learners to enjoy learning, realize learners’ health 
by managing and integrating contents and 
language, integrated learning, learning 
management integrating resources and materials in 
community, digital technology, process of creating 
learning innovations, develop learners by giving 
advice, design and construct lesson plans with 
integrated of contents and language in accordance 
with individual major, practice micro teaching, 
practice teaching at school with difference 
contexts to be able to construct learning, learning 
management skills, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes         
        

 1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา         2(1-2-3)    
Educational Quality Assurance 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีน
สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและด 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 
 

1106201  การบริหารการศึกษาละการ          3(2-2-5) 
              ประกันคุณภาพการศึกษา  
              Education Administration and Quality   

Assurance in Education 
               บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
        Integrate knowledge in educational 
administration, management information system 
for school quality under understanding of 
educational management, level and system of 
education, create innovation about quality 
assurance in education relevant to level and 
system of school, practice, arrange activities about 
quality assurance in education and learning 
management using principles, concepts, strategies, 
and regulations of education quality assurance 
management and relevant law, use reflection to 
apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes 
 

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยี               3(2-2-5) 
 สารสนเทศทางการศึกษา                               

     Innovation and Educational  
               Information Technology 
                หลักการแนวคิดการออกแบบการประยุกต์ใช้
และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรี ยน
ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร 
               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      
 

1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยี              3(2-2-5) 
              สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ      

เรียนรู ้ 
              Innovation and Information            

Technology for Educational 
Communication and Learning 

                       ประยุ กต์ เ ทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรร
รมที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้  กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
สะท้อนคิดไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
         Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with individual 
major to develop learners’ intellectual and to be 
innovators based on contexts, learner individual 
differences, and learners with special needs by 
analyzing principals, concepts, and theories being 
relevant to innovation and information technology 
for educational communication and learning, laws, 
and ethics in utilizing digital technologies in order 
to be able to select and apply innovation and 
information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate 
intellectual properties, and use reflection to apply 
for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 
 

1104201  การวัดและการประเมินผลการ       3(2-2-5)    
              เรียนรู้                                                         
               Educational Measurement and  
               Evaluation 
              หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผลและ
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 
 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5)    
            Learning Measurement and Evaluation 
             วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิ ธี ก า รที่ เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับลั กษณะของ
สาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง 
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้
ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการ
ใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การ

1. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
           Measure and evaluate through authentic 
assessment and appropriate to the subject matter, 
context, individual difference of learners, and 
learners with special needs, reflect the evaluation 
result for learner development and quality 
development of learning management under the 
concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement 
and evaluation instrument design, feedback giving 
for learning promotion in learners, guideline of 
using measurement and evaluation result in 
learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a 
good teacher who is proficient, smart, and up to 
date 
 

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

   หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้
และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สามารถน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถท าวิจั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

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

1104302 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม         3(2-2-5)     
             การเรียนรู ้ 
             Research and Development of 

Learning Innovation 
             วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้ เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
         Research, solve problems to develop 
learners, and create innovation to develop 
learners’ learning in accordance with individual 
major, context of learner individual differences, 
and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in learner 
development in classrooms, design research by 
applying principals, concepts, research theories, 
researchers’ ethics, research instrumentation, 
apply digital technologies for creating innovation in 
research to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to be 
able to implement research results in developing 
learning management and learners, and use 
reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes 
 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด                2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 
    ความหมาย และความส าคัญของทักษะการคิด
พื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และการคิด
ของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบ
เอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิ เคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด  
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและ
การประเมินผลทักษะการคิด 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
                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   มนุษยส์ัมพันธส์ าหรับครู                2(1-2-3) 
     Human Relationship for Teacher 
     ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษย์
สัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและ
เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู บทบาทของครูใน
การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การ
ประเมินมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี  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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1100104   การสอนเพศศึกษา                      2(1-2-3) 

     Sexuality Education 
                การจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู้ เ พศศึ กษา ใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยพัฒนาการทางเพศ
อนามัยเจริญพันธุ์การดูแลสุขภาพทางเพศสัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบเพศสภาพและเพศ
สรีระอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและ

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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การแสดงออกทางเพศทักษะการตัดสินใจต่อรองการสื่อความ
ต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนฐานของ
การเคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมตลอดจน
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 
     Activities setting to learn sexual 
development, reproductive health, sexual health, 
relationship and expectations of gender roles and 
responsibilities, sexual orientation;  the influences of 
social and cultural on the role and sexual 
express ion, decis ion -making and 
negot iat ion sk i l l ,  express ion the opin ions 
and thei r  own feelings by respect for the rights of 
others, learning process 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 
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตรความเป็นมาและ
ความส าคัญของหลักสูตรหลักการจุดหมายโครงสร้างของ
หลักสูตรการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
               Foundation of thecurriculum, curriculum 
development process, curriculum evaluation, 
background and significance of curriculum, 
curriculum principles, curriculum goals, curriculum 
structures, experiences and activities setting on 
curriculum, principles, processes and practices on 
local area curriculum development 
 

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

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

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

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

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น        2(1-2-3) 
     Adolescence Guidance Psychology 
     วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนา 
การด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ 
ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนว

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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ทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้
กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้าน
การศึกษา 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) 
     Special Child Psychology 
     ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่ม
พิ เ ศษ  สา เหตุ ของพฤติ ก ร รมผิ ดปกติ ขอ ง เด็ ก พิ เ ศษ 
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อ
กลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ
เด็กพิเศษ 
                Meaning, scope and behavior of 
exceptional child, the causes of the abnormal 
behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on exceptional 
child, the types of exceptional child, exceptional 
child enhancing, organizations and agencies assist 
exceptional child 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109101    นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู        2(1-2-3) 
     Introduction to Recreation for  
               Teachers 
     ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและ
ความส าคัญของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการต่อ
ชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเด็ก การจัด

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการ
นันทนาการส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เนน้
การฝึกปฏิบัติ 
               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 ารอง        2(1-2-3) 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น 
     CubScouts and Junior Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
     วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติและ
กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือไทย 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ -เนตรนารีส ารองขั้น
ความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาว
ดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3  และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบ
กองไฟและการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีส ารอง
ขั้นความรู้เบื้องต้น 
              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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ        2(1-2-3) 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น                                
     Scouts and Girl Guides Basic Unit  

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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                Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลัง
ของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือ
สามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้าง
ของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน 
การวางแผน หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสอื พิธี
การลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การ
เดินทางไกล การมีจิตส านึกสาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้
ก 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 
 

เพิ่มใหม ่ 1102404 คุรุนิพนธ์                                 1(0-2-1) 
             Individual Development Plan 
              จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม 
วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรยีน
จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

1109404   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น     2(1-2-3) 
               ใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น                        
     Senior Boy Scouts and Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 
     การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการ 
ลูกเสือ สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ที่ประชุมนาย
หมู่  ก า รประ ชุมภาย ในหมู่ และกอง  การ สวนสนาม 
ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการท างาน
ร่วมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์  การปฐมพยาบาล การมีจิตส านึกสาธารณะ  และการ
ประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การบริหารงานในกองลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
               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, 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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compass, first aid, public consciousness and the 
administration of senior scouts’ division 
 
1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1              1(90ชั่วโมง) 
    Teaching Practice I 

บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และน 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     

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          2(90) 
             Internship 1 
           สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออก
ถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อ
ตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ าช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดย
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพ   สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิ เ ค ร า ะห์ ก า รปฏิ บั ติ หน้ าที่ ค รู  ถ อดบท เ รี ย นจ าก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์
ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
            Conclude self-characteristics and those 
of teacher that reflect love and faith in teaching 
profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and 
homeroom teacher in school, understand 
community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, 
assistance, and development to the preferred 
characteristics, provide well-organized report of 
learner development in form of case study by 
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applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development both 
inside and outside educational institutions through 
the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from 
learning experience in educational institution, 
synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well 
as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
 

1100404    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2             1(90ชั่วโมง) 
     Teaching Practice II 
     บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้การปฏิบัติการสอน ออกแบบเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลอง
สอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และน าเสนอผล
การศึกษา 

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

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          2(90) 
             Internship 2 
              ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
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เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
              Behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, 
working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, 
measurement and evaluation according to the 
learning strand in each course, integrated 
knowledge in educational administration, 
innovation design, implementation of educational 
quality assurance in accordance with each level of 
education, manage quality learning and create a 
learning atmosphere for students to enjoy, 
cooperate with parents to develop and help 
students to have desirable characteristics, analyze 
and present guidelines for self-development to be 
a professional teacher who is able to adjust to 
keep up with the change of both professional 
teaching and core major sciences, participate in 
projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual 
basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
 

 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540ชั่วโมง)                
     Practicum 1 
     การบูรณาการความรู้ ทั้ งหมดมาใ ช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงานหน้าท่ี
ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน งานสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึง
แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท า

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3          2(90) 
             Internship 3 
             ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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โครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียนการสอน การ
น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนา
ทางการศึกษา 
               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   

หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและมุ่ งมั่นในการแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
              Practice teaching in educational 
institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional 
ethnics, design a class atmosphere that encourages 
students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create 
advanced thinking processes by applying digital 
technology or modern educational innovations, 
collaborate with parents to develop and strive to 
solve students' problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct 
research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to 
promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540ชั่วโมง)                  
     Practicum 2   

    การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญการเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีใน
การจัดการเรียนรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้การท าวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนการน าผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้การบันทึกรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการ
สัมมนาทางการศึกษา 
               Integrating knowledge into teaching 
practice in schools the preparation of lesson plans 
follows the learner center method, using  innovative 
mater ials for teaching, us ing the 
advantageous techniques and strategies for  
teaching,  assessment   of learning, research 
performing to improve the students, applying the 
results of assessment  to improve the students , 
recording the task, learning outcome reporting and 
educational seminars 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4        6(290)                                       
             Internship 4 
              ปฏิบัติ งานในหน้าที่ ครู  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                 Work in teacher duties, behave as a 
good example with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners are 
happy and have advanced thinking process and 
leading them to be innovators by designing 
modern educational innovations integrated in 
community context with learning activities in and 
out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to 
develop, promote professional progress and solve 
students' problems with desirable characteristics 
with the correct research process according to the 
research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับ
จ านวนหน่วย
กิต 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 



165 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes  
 
 
 

1110101   การประถมศึกษา                        2(2-0-4)   
              Elementary Education  
               ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดและ 
ความมุ่งหมายของการประถมศึกษา  วิวัฒนาการของการ
ประถมศึกษาไทย การจัดการประถมศึกษาของไทยและ
ต่างประเทศ แนวคิดในการจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
การประกันคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา บทบาท หน้าที่ 
บุคลิกภาพ และคุณลักษณะที่ดีของครูประถมศึกษา สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขตลอดจนแนวโน้มของการ
ประถมศึกษาไทย 

                Definition, important, principle, concept 
and purpose of elementary education, evolutionand 
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 
 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก          ไม่น้อยกว่า      60  หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า      60  หน่วยกิต 
              1) วิชาเอกเด่ียว                  40  หน่วยกิต 
1110101 ทิศทางและแนวโน้มการ               2(1-2-3) 
              ประถมศึกษา 
              Trend of Elementary  Education 
               สืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด และวิวัฒนาการ
ทางการประถมศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
แผนการศึกษาชาติ การบริหารจัดการการประถมศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศ  ทักษะและคุณลักษณะของครู
ประถมศึกษาในศตวรรษที่  21 โดยน ามาวิ เคราะห์  
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ข้อดี ข้อจ ากัด 
และแนวโน้มของการประถมศึกษา และสรุปองค์ความรู้ 
เพื่อให้เห็นทิศทางของการจัดการศึกษาประถมศึกษาของ
ไทยในอนาคต 
                 Search for information about 
concepts; And the evolution of primary education 
National Education Act National education plan 
Management of Thai and foreign primary education 
Skills and characteristics of primary school teachers 
in the 21st century by analyzing Compare 
similarities and differences, advantages, limitations 
and trends of primary education. And summarize 
knowledge In order to see the direction of future 
Thai primary education management 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับ
จ านวนหน่วย
กิต 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1110202  สมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครู      2(2-0-4) 
              ประถมศึกษา   
             Competency and Ethics for      

Elementary  Teachers 
     บทบาทและความส าคัญของวิชาชีพครูในการ

พัฒนาประ เทศ  หน้ าที่ แ ละความรั บผิ ดชอบของครู
ประถมศึกษา สมรรถนะและคุณธรรมของครูประถมศึกษา ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

    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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียง
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพลงพื้นบ้านของไทย การอ่านสาร
ประเภทต่างๆ โดยใช้การอ่านจับใจความส าคัญ การตีความ
และประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน การเลือกวรรณกรรมที่
เหมาะสมส าหรับเด็ก หลักพื้นฐานของการเขียน การฝึกเขียน
ร้อยแก้วและร้อยกรอง การเขียนเพื่อธุรกิจ การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนโดย
การใช้ภาษาในการเขียนอย่างมีศิลปะ การฝึกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน หลักการสังเกต
เบื้องต้นส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ
อ่านและการเขียน 

                Basic reading skills, reading Thai prose and 
poem Thai folk song, reading comprehension, 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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 าหรับครู         3(2-2-5) 
              ประถมศึกษา                           

Health and Physical Education for 
Elementary Teachers 

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

1110211  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้       3(2-2-5) 
              สุขศึกษาและพลศกึษาในระดับประถมศึกษา  
              Health and Physical Curriculum and  
              Learning Management in Elementary  
              Education 
               ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา โดย
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ขอบข่ายของเนื้อหาและน าไปสู่การจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจาก
งานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้
ของผู้เรียนการเลือกใช้และผลิตสื่อทางสุขศึกษาและพล
ศึกษาที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางสุข
ศึกษา และพลศึกษา  และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลองหรือในช้ันเรียนประถมศึกษา 
               Practice in learning management in the 
areas of learning, health education and physical 
education at the elementary level By analyzing 
learning standards and indicators in the learning 
strand, health education and physical education 
to demonstrate the scope of content and lead to 
the preparation of course descriptions Course 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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Structure Learning unit design And writing a 
learning management plan that promotes 
learning among primary school students By 
searching from research Selection of techniques 
and learning management styles that are 
consistent with the subject matter Including 
development and learning of learners Selection 
of suitable media for use in health education and 
physical education Learning measurement and 
evaluation in health education and physical 
education And practice learning management in 
simulated situations or in primary school classes 
 

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 การวัด
และประเมินผล บทบาทของครูและผู้บริหารในการพัฒนาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
                 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 

1110212 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
             การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา  
             Occupation Curriculum and Learning  
             Management in Elementary Education 
              ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา    โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายของเนื้อหาและ
น าไปสู่การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 
โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา รวมถึง
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกรูปแบบและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้  การเลือกใช้และผลิตสื่อจาก
แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลองหรือในช้ันเรียนประถมศึกษา 

       Practice in learning management in 
vocational learning groups at the elementary level 
By analyzing learning standards and indicators of 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
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career learning strands To illustrate the scope of 
the content And led to the preparation of course 
descriptions Course Structure Learning unit design  
And writing a learning management plan that 
promotes learning among primary school students 
By searching from research Selection of techniques 
and learning management styles that are 
consistent with the subject matter Including 
development and learning of learners Selection of 
styles and learning management techniques The 
selection and use of media from learning sources 
to suit local context. Learning measurement and 
evaluation And practice learning management in 
simulated situations or in primary school classes 
 

1110206   ดนตรีและนาฎศิลปส์ าหรับครู          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
พื้นเมือง 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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of dance  Thai dance, indigenous dance and  dance 
of neighboring countries principle for watching dance 
 
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 
                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 

1110216 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้         3(2-2-5) 
             ศิลปะในระดับประถมศึกษา  
             Art Curriculum and Learning  
             Management in Elementary Education 
              ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบข่ายของเนื้อหาและน าไปสู่
การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการ
เ รี ย น รู้ ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก าร เ รี ย น รู้ ข อ งผู้ เ รี ย น ในระดั บ
ประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิค
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้
และผลิตสื่อทางศิลปะที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ทางศิลปะ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลองหรือในช้ันเรียนประถมศึกษา 
               Learning management practice in the 
art learning group at the elementary level By 
analyzing learning standards and indicators in 
theart learning group to demonstrate the scope 
of the content and lead to the preparation of 
course descriptions Course Structure Learning unit 
design And writing a learning management plan 
that promotes learning among primary school 
students By searching from research Selection of 
techniques and learning management styles that 
are consistent with the subject matter Including 
development and learning of learners Choosing to 
use and produce appropriate artistic media 
Measurement and evaluation of art learning And 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับ
จ านวนหน่วย
กิต 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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practice learning management in simulated 
situations or in primary school classes 
 

1108302   การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่ม ี          2(1-2-3) 
               ความต้องการพิเศษส าหรับครูประถมศึกษา        

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

กระบวนการตรวจสอบและการคัดกรอง การใช้เครื่องมือการ
คัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และรายงานผล รูปแบบและกระบวนการ
ประเมินเบื้องต้นทางพัฒนาการด้านต่างๆ ปัญหาและความ
ต้องการเฉพาะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภท  

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

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1110316   ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา     3(2-2-5) 
 Thai for Elementary Teachers 
พัฒนาการและการ เ รี ยนรู้ ภ าษาของ เด็ ก 

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

       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 

1110102 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา    2(1-2-3) 
             Thai Language for Elementary     

Education Teachers 
               สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการอ่าน การเขียน 
การฟัง การดู และการพูด  หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและ
วรรณกรรมส าหรับเด็กในระดับประถมศึกษา  พร้อมทั้งฝึก
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  เพื่อให้
เกิดความถูกต้องแม่นย าในการน าไปใช้ 
               Search for information on principles of 
reading, writing, listening, watching and speaking; 
Principles of language use, Literature and literature 
for children at the elementary level As well as 
practicing reading, writing, listening, watching and 
speaking skills to ensure accuracy in use 

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับลด
จ านวนหน่วย
กิต 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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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 
                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 

 1110103 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
              Mathematics for Elementary        

Education Teachers 
               สืบค้น สรุปความคิดรวบยอดเรื่ องความ
หลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การ
ด าเนินการของจ านวนผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ 
สมบัติของการด าเนินการ แบบรูปพื้นฐานเกี่ยว การวัดและ
คาดคะ เน  รู ป เ รขาคณิ ต  สมบั ติ ของรู ป เ รขาคณิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 
กระบวนการทางสถิติ  และใช้ความรู้ทางสถิติ ในการ
แก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                 Search, summarize the concept of the 
diversity of the number of systems, the number of 
operations, the number of results from the 
operation Properties of operations Basic form 
Measurement and predictions of geometry, 
properties of geometry; The relationship between 
geometry Geometric theorem Statistical process 
And use statistical knowledge to solve problems; 
Mathematical process skills And applied in daily 
life 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับลด
จ านวนหน่วย
กิต 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

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

   ความหมาย ความส าคัญและลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รูปแบบการสอน เทคนิค
การสอน และวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

1110105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ  3(2-2-5) 
             ครูประถมศึกษา  
              Science  and Technology for  

Elementary Education Teachers 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับลด
จ านวนหน่วย
กิต 
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กระบวนการสืบสวนสอบสวน สื่อการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล 
              Definition, importance and nature of 
science; science curriculum, teaching techniques, and 
elementary science teaching methods investigation 
process, instruction media, measurement and 
evaluation 

               สืบค้นข้อมูลด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและ
เทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา ท าความเข้าใจทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับสงัคมใน
ยุกต์ปัจจุบัน รวมทั้งการออกแบบการทดลองที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
                Search for information on life sciences, 
physical sciences, earth science and space and 
technology at the elementary level; Understand 
scientific process skills, Scientific method Advances 
in science, science and society in the present; 
Including the design of experiments that are 
consistent with the science content at the 
elementary level 
 

3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

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
ชีวิตประจ 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 

1110104 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  2(1-2-3) 
             Social Studies for Elementary  

Education Teachers 
              สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในระดับประถมศึกษา เพื่อ
สรุปเป็นองค์ความรู้ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับพัฒนา
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 
               Search for information about the basic 
concepts of social studies, religion, morality, ethics, 
civics, culture and life in society, history 
economics. And geography at the elementary 
level, To summarize the knowledge that will be 
applied to develop students at the elementary 
level 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3. ปรับลด
จ านวนหน่วย
กิต 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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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 

 
 

1110106 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
             English  Language for  Elementary  

Education Teachers 
               ปฏิบัติการออกเสียงภาษาตามหลักสัทศาสตร์ 
ในระดับค า กลุ่มค า ประโยค การสนทนาโต้ตอบ การแสดง
ความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ค าสั่ง ค าขอร้องที่
ใช้ในช้ันเรียนและในชีวิตประจ าวัน การอ่านจับใจความ
ส าคัญของข้อความ เนื้อเรื่อง นิทาน กลอน การเขียนแสดง
ความต้องการ ความช่วยเหลือ การตอบรับ ปฏิเสธใน
สถานการณ์ต่างๆ ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
                Practice phonetic pronunciation 
language at word level, word group, dialogue 
sentence Expressing opinions in various situations, 
using commands, requests that are used in class 
and in everyday life Reading comprehension, the 
importance of the message, story, story, poem, 
writing, showing the need Help, response, refusal 
in various situations Study the culture of native 
speakers 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับลด
จ านวนหน่วย
กิต 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 

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

 Management in Student Development  
Activities and Life Skills for Elementary 
Teachers 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกปฏิบัติจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 
21  

Meaning, importance and type of student 
development activities, development of curriculum 
development measurement and evaluation of 
student development activities practice to develop 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

                 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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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
ประโยชน์ท่ีบูรณาการการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 

                 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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1110324    การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมและ       2(1-2-3) 
                จริยธรรม 

                   Teaching for Values and Moral              
Development 
ความหมายและความส าคัญของค่านิยมและ

จริยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมและจริยธรรม  การปลูกฝัง
ค่านิยมและจริยธรรม การเสริมสร้างค่านิยมและจริยธรรม 
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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

    ความหมายและความส าคัญ ทฤษฎีและหลักการ
ของการจัดการช้ันเรียน บทบาทของครูในการจัดช้ันเรียน 
พฤติกรรมและพัฒนาการเด็กประถมศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการปรับ
พฤติกรรม การปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน การพัฒนาวินัยใน
ช้ันเรียน การจัดการช้ันเรียนส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ปัญหาที่ เกิดขึ้นในช้ันเรียนประถมศึกษาและแนว
ทางแก้ไข การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย และการจัด
บรรยากาศในช้ันเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

                 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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solutions in elementary classrooms,   organizing 
activities to promote democracy and atmosphere in 
classroom learning 

 
 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 าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการสอน จัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล ( IEP) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP)และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

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 
 

ปรับออก 
               

 

ปรับรายวิชา
ออก 

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

Teaching for Learning Disabilties Persons 
for Elementary Teachers 

  ธรรมชาติ และลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปฏิบัติการสอนตามแผนจัด

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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การศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP) และตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (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   การสอนบุคคลออทิสติก                2(1-2-3) 
               ส าหรับครูประถมศึกษา                          

Teaching Autistic Persons for 
Elementary Teachers 
ความหมาย สาเหตุ และลักษณะของเด็กออทิ

สติก  วิธีการสอน การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก และการ
จัดกิจกรรมส าหรับเด็กออทิสติกเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนส าหรับเด็กออทิสติก  

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

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

             หลักการ แนวคิด รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียน การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ขั้นตอนการท าวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 
การน าเสนอรายงานผลการวิจัย การเผยแพร่ และการใช้
ผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนประถมศึกษา 

                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 

1110422 วิจัยและสมัมนาปัญหาวิจัย            3(2-2-5) 
             ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา  
             Research and Seminar Aspect in  

 Elementary Classroom 
             สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
แนว โน้ ม  และทฤษฎี ที่ สั มพั น ธ์ แล ะ เกี่ ย วกั บการ
ประถมศึกษาการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนเปน็
รายบุคคลหรือกลุ่ม พร้อมท้ังหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วย
วิธีวิจัยในช้ันเรียน การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยในช้ันเรียน การ
วิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลผู้เรียน ออกแบบโครงการวิจัยในช้ันเรียน
ระดับประถมศึกษา การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวจิยั 
เพื่ อส่ ง เสริมและแก้ปัญหาของผู้ เ รี ยนในระดั บ ช้ัน

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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presentation; published and using the results of 
elementary classroom action research 
 

ประถมศึกษา สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบ
การจัดสัมมนา และน ามาฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา 
               Search for information about the 
analysis of problems, trends and theories related 
to and about primary education. Study and 
analyze problems of individual students or groups 
And finding solutions to problems with classroom 
research methods Creating and finding quality 
research tools Writing research reports Classroom 
research methodology Individual student problem 
analysis Design tools for measuring student 
evaluation Design a research project in elementary 
school Creating and finding quality research tools 
To promote and solve problems of students at the 
primary level Search for information about 
principles and forms of seminars. And brought to 
practice seminars      
        

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

สัมมนา วางแผนการจัดสัมมนา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการประถมศึกษาทั้ งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติในขอบข่ายของงานในระดับประถมศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิ จัยหรือ
วรรณกรรมทางการประถมศึกษา เน้นการฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็น วางแผนการพัฒนาและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการจัด
สัมมนา 

               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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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

เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเขียนภาพ การใช้สี การพิมพ์ภาพ  การ
ออกแบบ  การปั้นและการแกะสลัก  ศิลปะพื้นบ้าน  งาน
สร้างสรรค์และงานประดิษฐ์  การปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของศิลปะธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  การรู้จักน าศิลปะ
มาประยุกต์ในชีวิตประจ าวันให้เกิดคุณค่าและรสนิยมที่ดี  โดย
เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ 

               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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 
 
 
 

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

นาฏศิลป์  หลักนาฏศิลป์เบื้องต้น  การละเล่นพื้นเมือง
นาฏศิลป์ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  ทักษะทาง
นาฏศิลป์ของครูประถมศึกษา 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 

 

ปรับออก  
ปรับรายวิชา
ออก 
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 1110210    ดนตรีและเพลงส าหรับเด็ก             2(1-2-3) 
                 Music and Song for Children 
                ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของดนตรี 
องค์ประกอบของดนตรี ทฤษฏีโน้ตสากลขั้นพื้นฐาน หลักคีต
ศิลป์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล หลักการแต่งเพลงและใช้
เพลงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกร้องเพลงไทยและ
เพลงสากลอย่างง่าย การปลูกฝังให้ เด็กเห็นคุณค่าและ
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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 1110211  วาทการส าหรับครู                        3(2-2-5) 
              Speech for Teachers 

หลักและกลวิธีการพูดแบบต่าง ๆที่น าไปใช้ใน
วิชาชีพครู โดยใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน เพื่อฝึกพูด
สื่อความหมาย ฝึกการสร้างบุคลิกภาพ และกลวิธีการพูดแบบ
ต่างๆ ตามจุดมุ่งหมาย โดยเน้นการพูดที่จะต้องน าไปใช้ใน
โอกาสต่างๆ 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 

 

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชา
ออก 
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 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 

              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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 1110213     เทคนิคการสอนซ่อมเสริม             2(1-2-3) 
                  ในโรงเรียน   ประถมศึกษา                           

Remedial Techniques in Elementary 
School 
จุดประสงค์ หลักการ และประโยชน์ของการสอน

ซ่อมเสริม การสอนซ่อมเสริมให้แก่เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านการเรียนรู้ อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เทคนิควิธีการ
ต่างๆ ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของ
การสอนซ่อมเสริมที่วางไว้ การผลิตอุปกรณ์สอนซ่อมเสริมใน
วิชาต่างๆ และวิธีการประเมินผลการสอนซ่อมเสริม 

                 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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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 1110214   การจัดสภาพแวดล้อมภาย            2(1-2-3) 
                ในโรงเรียนประถมศึกษา                          

Environmental Management in   
Elementary School 
ความหมาย ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่ ง แวดล้ อม ใน โ ร ง เ รี ยน  หลั กการพัฒนา  วิ ธี ก า รจั ด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในโรงเรียนประถมศึกษา การ
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ตระหนักในความส าคัญเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม การ
ป้องกันและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

                  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 
 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับรายวิชา
ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1110215    การแนะแนวส าหรับครูประถม       2(1-2-3) 
                ศึกษา 
               Guidance for Elementary Teachers 

ความหมาย ความส าคัญของการแนะแนว 
ขอบข่ายของงานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้เครื่องมือคัดกรองและการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
               Significance of guidance scope of school 
counseling, guidance services in elementary schools, 
utilization of screening tools and support systems for 
primary school students 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1108303 การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง          2(1-2-3) 
             ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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Counseling for Parents of Persons with 
Special Needs in Elementary School 
 ความหมาย ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นของ

การให้ค าปรึกษา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา กระบวนการและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษา การใช้กลไกทางจิตวิทยาและการแนะ
แนวในการให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา การ
ประสานงานกับสหวิชาชีพเพื่อการให้ข้อสนเทศในการให้
ค าปรึกษาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ                    

Meaning, emphasis, theories of counseling, 
mentoring process of  ethics of  counsel ing  
pract ic ing  of  psychological  mechani sms  
and guidance collaborat ive and 
coordinated programming for famil ies   
creat ing relat ionships in pract ice to  develop 
people with special needs with parents, families and 
interdisciplinary teams 

 
1108304  การสอนทักษะการด ารงชีวิต            2(1-2-3) 
              ส าห รับบุ คคลที่ มี ความต้องการ พิ เศษใน   

โรงเรียนประถมศึกษา 
Life Skills  for Persons with Visual 
Impairments in Elementary School 

            ความหมาย   ความส าคัญของการด ารงชีวิต
ประจ าวันภายในบ้าน ชุมชน และสังคมของเด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมอื 
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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1108305  การเตรียมอาชีพส าหรับบุคคล        2(1-2-3) 
              ที่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พิ เ ศ 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 
ขั้นตอนในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ปัญหาอุปสรรคของ
การท างาน หลักการและการฝึกทักษะการด ารงชีวิตในชุมชน 
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งาน และฝึกปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
            S ign i f icance 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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1110326    เทคนิคการส่งเสริมความคิด          2(1-2-3) 
                สร้างสรรค์  

Techniques in Promoting Creative 
Thinking 
ความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของ

ความคิดสร้างสรรค์  ลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์  
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับสมอง  การจัด
บรรยากาศและกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
            S ign i f icance, importance and 
elements of  creativity, characteristics of creative 
people, the relationship between creativity and the 
brain,  atmosphere and creative children activities 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
 
 

1110327    การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้าง        3(2-2-5) 
                สรรค์  

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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Production of Creative Education 
Media 
วิธีการ รูปแบบ และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการผลิต

สื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เน้นการผลิตด้วยวัสดุราคาเยา 
วัสดุเหลือใช้ และวัสดุท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ สื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จนสามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นรูปธรรมได้ การศึกษาแนวคิดและผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
                Method, form, and considered issues 
in product ion of creat ive educat ional 
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 creat ive media  professional 
contributions 
 
1110328   นวัตกรรมและเทคโนโลยี              2(1-2-3) 
               สารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา                       

Innovation and Information 
Technologies  for Elementary 
Teachers 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบและกลยุทธ์การ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศใน
ระดับประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การ
ออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรบัปรงุ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประถมศึกษา 
                 Concepts, theories of educational 
technology and innovation promote the quality of 
learner development at elementary level, 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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 
 
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 
                 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1108409      การสอนวิธีการสื่อความหมาย     2(1-2-3) 
                  ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนประถมศึกษา 
Teaching communication skills  for 
Persons with Special Needs in 
Elementary School              
หลักการและวิธีการสอนส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษในด้านการสื่อความหมาย  หลักการจัดการ
ศึกษาแบบเรียนรวม และฝึกปฏิบัติการสอนการสื่อความหมาย
เบื้องต้น 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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   พฤติกรรมการสอนระดับประถม      3(2-2-5) 
               ศึกษา 1      
                Teaching Behavior in Elementary 

School  Level 1 
      หลักสูตร  การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดช้ันปีกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาต่างประเทศ หลักจิตวิทยา วิธีการสอน เทคนิคการสอน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ตามหลักสูตร การจัดท าแผนจัดการ
การ เรี ยนรู้  การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวัดผลและประเมินผล 
การฝึกปฏิบัติการสอน 
               Curriculum level indicators analytic of Thai 
language, mathematic, sc ience 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 
 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1110433   พฤติกรรมการสอนระดับประถม       3(2-2-5) 
               ศึกษา2     

Teaching Behavior in Elementary   
School  Level 2 
หลักสูตร การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดช้ันปีกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลัก
จิตวิทยา วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การ
วัดผลและประเมินผล 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 
 

เพิ่มใหม ่ 1110209 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
             ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  
             Thai Language Curriculum and Learning              

Management in Elementary Education 
               ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย
ในระดับประถมศึกษาโดยการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรเพื่อน าไปสู่การจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้น
จากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบการจัดการเรียนรู้
ที่ ส อดคล้อ งกับธรรมชาติ วิ ช าภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การเลือกใช้และผลิตสื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
จ าลองหรือในช้ันเรียนประถมศึกษา                    
                 Practice in learning in Thai language 
at the elementary level By analyzing the learning 
standards and indicators of the curriculum to lead 
to the preparation of course descriptions. Course 
Structure; Learning unit design And writinga 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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learning management plan that promotes 
learning among primary school students By 
searching from research Selection of techniques 
and learning management styles that are 
consistent with the nature of Thai language at the 
elementary level Including development and 
learning of learners Selection and use of social 
media;  Media Thai language learning 
measurement and evaluation And practice 
learning management in simulated situations or in 
primary school classes                   
                      

เพิ่มใหม ่ 1110210 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
             คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  
             Mathematics Curriculum and Learning 

Management in Elementary Education 
               ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษา โดยการสืบค้น และวิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณิตศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย รวมทั้งการ
เลือกใช้และผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน เพื่อน ามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาในหลักสูตร พัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                 Mathematics learning management at 
the elementary level by searching and analyzing 
standards and indicators of mathematics courses 
at the elementary level Principles and styles of 
mathematics learning management that 
correspond to the nature of subjects; Organizing 
extra-curricular activities for mathematics From 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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learning resources and research Including the 
selection, use and production of mathematics 
teaching materials Measurement and evaluation 
of learners In order to design the learning unit 
learning management plan And extra-curricular 
activities that are consistent and suitable for the 
content in the curriculum Development and 
learning of learners 
 

เพ่ิมใหม่ 1110213 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
             ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  
             English Language Curriculum and Learning                 

Management in Elementary Education 
              ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษาได้ โดยการสืบค้นวิเคราะห์เป้าหมายของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
ประถมศึกษา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดการเรียนรู้  
วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ ช่วยส่งเสริมและ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาทักษาด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนของผู้เรียน จัด
สื่อการเรียนรู้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
                Practice in learning English at the 
elementary level By searching and analyzing the 
goals of English language courses, basic education 
at the elementary level Learning unit design 
Manage learning How to manage learning English 
that helps promote And stimulate learning by 
students in a variety of ways To develop the skills 
of listening, speaking, reading and writing of 
learners Organize learning materials, learning 
atmosphere that can inspire learners, as well as 
evaluate learning results appropriately  

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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เพิ่มใหม ่ 1110214 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถม 
            ศึกษา  
            Science and Technology Curriculum  
            and Learning Management in  
             Elementary Education 
              ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษาได้โดยการสืบค้นวิเคราะห์เนื้อหา
วิทยาศาสตร์จากมาตรฐาน  ตัวช้ีวัดในสาระต่างๆที่ปรากฏ
อยู่ในหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานในเรื่องวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ กายภาพ โลกและอวกาศ เทคโนโลยี   ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบหน่วย ออกแบบกิจกรรมการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ การประเมนิผล 
จากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย รวมทั้งแนวการสอนใหม่ๆที่
ส่ ง เสริมการสร้ างองค์ความรู้ ด้ วยตนเอง ส่ ง เสริม
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์  วิธีการดึงความสนใจของผู้เรียนให้อยู่กับ
บทเรียน  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในการเสาะ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
                  Able to manage science learning at 
the elementary level By searching and analyzing 
science content from standards Indicators in 
various topics that appear in the curriculum of 
education, based on biological science, physical, 
world and space technology, unit design practice 
Design scientific experiment activities, learning 
plans, media, evaluation from learning resources 
and research Including new teaching methods 
that promote the creation of self-knowledge 
Promote the process of seeking scientific 
knowledge Scientific process skills Scientific 
solution How to draw students' attention to 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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lessons To inspire students to seek scientific 
knowledge  
 

เพิ่มใหม ่ 1110215 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
             สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา  
              Social Studies Curriculum and  
              Learning  Management in Elementary  
              Education 
               ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคม
ศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรเพื่อน าไปสู่การจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้น
จากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาสังคมศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การเลือกใช้และผลิตสื่อทางสังคมศึกษา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา และฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์จ าลองหรือในช้ันเรียน
ประถมศึกษา 
                 Practice in learning in social studies at 
the elementary level By analyzing the learning 
standards and indicators of the curriculum to lead 
to the preparation of course descriptions Course 
Structure Learning unit design And writing a 
learning management plan that promotes 
learning among primary school students By 
searching from research Selection of techniques 
and learning management styles that are 
consistent with the nature of social studies at the 
elementary level Including development and 
learning of learners Selection and use of social 
media. Media Social studies measurement and 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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evaluation And practice learning management in 
simulated situations or in primary school classes 
 

เพิ่มใหม ่ วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ   ไม่น้อยกว่า   20     หน่วยกิต     
 1110207 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก   3(2-2-5)          

ประถมศึกษา  
Development  and Learning of 
Elementary Children 

               สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษาด้านสติปัญญา 
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งหลักทักษะทางสมอง
ของผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
รายวิชา ฝึกปฏิบัติการศึกษาภาคสนาม เพื่อสังเกต/
สัมภาษณ์พัฒนาการของผู้เรียน การจัดบรรยากาศทั้งใน
และนอกช้ันเรียน บทบาทครูในการส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้เด็กระดับประถมศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ส่ง เสริม หรือ
แก้ปัญหาพัฒนาการของเด็กในระดับประถมศึกษา ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชา 
 
                 Search for information about 
developmental psychology and children's learning 
at the elementary level, intelligence, physical, 
emotional, and social as well as the core skills of 
the learner; Analyze individual learners Design 
effective learning management that is consistent 
with the development and learning of children at 
primary level; Field practice training To observe / 
interview the learners' development Arranging the 
atmosphere both inside and outside the classroom 
Teacher roles in promoting development and 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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learning of primary school children For use in 
learning management and organizing student 
development activities that promote Or solve the 
development problems of children at the 
elementary level That is consistent with 
development and learning And consistent with the 
course content    
 

เพิ่มใหม ่ 1110208  สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม         2(1-2-3) 
              ส าหรับครูประถมศึกษา  
              Technology Media and Innovation           

for Primary School Teachers 
               สืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการของสื่อ 
การออกแบบสื่อ หลักการเลือกใช้สื่อ หลักการผลิตสื่อ 
รวมทั้งฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อท ามือและสื่อเทคโนโลยี และ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของเด็ก
ในระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ ทักษะทางสมองของผู้เรียน และสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชา 
                Search, analyze information about the 
principles of media. Media design Media selection 
principles; Principles of media production Including 
practice in producing hand-made media and 
technology media And evaluate the effectiveness 
of the media creatively For use in teaching and 
learning and promoting learning management of 
children at the elementary level That is consistent 
with development and learning Brain skills of 
learners And consistent with the course content 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่ 1110317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ        3(2-2-5) 
             ประถมศึกษา  

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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             Extra Curriculum Activity in Elementary   

Education 
               ปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์แนว
ทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะและขอบข่ายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา  น าไปสู่การออกแบบและการเขียนแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือก
เทคนิคและรูปแบบการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และ
ผลิตสื่อที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์
จ าลองหรือในช้ันเรียนประถมศึกษา 
               Practice in designing and organizing 
student development activities at the elementary 
level By analyzing guidelines for organizing 
student development activities To demonstrate 
the characteristics and scope of student 
development activities at the elementary level 
Leading to the design and writing of plans for 
organizing student development activities that 
promote learning among students at the 
elementary level By searching from research 
Selection of techniques and patterns of student 
development activities that are consistent with 
the development and learning of learners; 
Selection and use of appropriate media Learning 
measurement and evaluation And practice in 
organizing student development activities in 
simulated situations or in primary school classes 
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เพ่ิมใหม่ 1110318 การออกแบบหลักสูตรและ             3(2-2-5) 

             การเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถม 
ศึกษา  

              Integrative Curriculum and Learning  
              Design in the Elementary Classroom 
               ปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในระดับประถมได้ โดยการสืบค้น 
วิเคราะห์ แนวคิดการออกแบบหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบต่างๆทั้ง
จากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย รวมทั้งเลือกใช้สื่อ ผลิตสื่อ 
วั ดผลประ เมินผลสะท้ อนผลผู้ เ รี ยนด้ วยวิ ธี การที่
หลากหลาย 
              Implementing curriculum design and 
integrated learning management at the 
elementary level by searching and analyzing 
course design concepts. Learning units and 
organizing various learning activities integrated 
from both learning resources and research 
Including selecting media to produce media, 
measuring, evaluating, reflecting students results 
in various methods 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่ 1110319 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชมุชนเพ่ือการ   3(2-2-5) 
             จัดการเรียนรู้ 
              Education Environment for             

Community Learning  Management 
               สืบค้นและวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงระบบจาก
งานวิจัยแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์
ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียน  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนในหลากหลายวิธีการ
เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู้และผู้เรียน 
              Search and analyze system data from 
research, learning resources, environment, 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่



198 
 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
lifestyle, community and local history To link 
learning management and learners development 
Learning unit design Manage learning by 
cooperating with communities in a variety of ways 
to promote and solve learning problems and 
learners 

เพ่ิมใหม่ 1110320 สะเต็มศึกษาส าหรับเด็กประถม       3(2-2-5) 
             ศึกษา  
             STEM Education for Elementary  
             Education   Teachers  
              ปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์แนว
ทางการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะและ
ขอบ ข่ า ย ขอ งกิ จ ก ร รม สะ เ ต็ ม ศึ กษ าส า ห รั บ เ ด็ ก
ประถมศึกษา น าไปสู่การออกแบบและการเขียนแผนการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในระดับ
ประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิค
และรูปแบบการกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ส าหรับเด็กประถมศึกษา 
               Practice designing and organizing full 
education activities for primary school children; By 
analyzing the guidelines for organizing activities for 
demonstrating the characteristics and scope of full 
education activities for primary school children 
leading to the design and writing of activity plans 
that promotes learning among students at the 
elementary level; By searching from research 
Selection of techniques and activity patterns to be 
consistent with learning development for primary 
school children 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่ 1110321 การบริหารจัดการในชั้นเรียน          3(2-2-5) 
             ในระดับประถมศึกษา  
             Classroom Management in Elementary Education 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
              ออกแบบช้ันเรียนและสภาพแวดล้อมในช้ันให้
มีความเหมาะสมทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวิทยา 
ธรรมชาติวิชา พัฒนาการและการเรียนรูข้องผู้เรยีน รวมทั้ง
วิเคราะห์สภาพปัญหาและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน
จากกรณีศึกษาและช้ันเรียนจริง พร้อมทั้งหาแนวทางการ
แก้ปัญหาแสดงบทบาทของผู้สอนในการในการแก้ปัญหา 
การสร้างแรงจูงใจ และปรับพฤติกรรมตลอดจนสะท้อนผล
พฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ และ
บทบาทของผู้สอนในการปรับพฤติกรรม 
              Design classes and school 
environments to be physically fit. Natural 
psychological atmosphere, developmental and 
learning subjects of learners Including analysis of 
problems and behavior That occurred in the class 
from case studies and real classes Along with 
finding solutions to problems showing the role of 
the instructor in solving problems Motivation And 
adjusting behavior as well as systematically 
reflecting individual student behavior And the role 
of instructors in behavior modification 
 

เพิ่มใหม ่ 1108301 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา           3(2-2-5) 
             การรู้เร่ืองการอ่านเขียนของเด็กที่มีความ 

    ต้องการพิเศษในชั้นเรียนประถมศึกษา  
Reading and Writing Literacy in Elementary 
Classroom  
for Special Students 

               ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม แก้ปัญหา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านการอ่าน เขียนในระดับ
ประถมศึกษาได้ สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ออกแบบกิจกรรม และ
เลือกจัดกิจกรรม สื่อ ประเมินผลส าหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการวางแผน

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
แก้ปัญหากับผู้เรียน บูรณาการแหล่งเรียนรู้ละงานวิจัย
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในช้ันเรียน 
                Learning management practices that 
promote Solve problems with children with 
special needs in reading. Writing at the 
elementary level Search for information, analyze 
the development of learners with special needs 
Design activities And choose to organize 
evaluation media activities for each group of 
students Collaborate with parents to plan 
problems with students. Integrated learning 
resources and research for children with special 
needs in the classroom 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏ ที่ 022 /2561 
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครศุาสตรบัณฑิต 4 ปี  
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683/2561  

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ช 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ซ 

มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการผลติ  
และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนญุาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 

ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที ่6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที ่6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 
ปรับปรัชญา ความส าคัญ และวัตถขุองหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ควรปรับชื่อรายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3 
หน้า 12 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
(รายวิชาสุนทรียะ) ให้ตรงกับหลักสูตรอ่ืนๆ 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4 

เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
1 1 1 0 1 0 1  ทิ ศ ท า ง แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ก า ร
ประถมศึกษา จากเดิม 3 หน่วย ปรับลดเหลือ 
2 หน่วยกิต และให้เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตราย
วิชา 1110105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรับครูประถมศึกษา จากเดิม 2 หน่วยกิต 
ปรับเพิ่มเป็น 3 หน่วยกิต 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5 
หน้า 53 แก้ไขค าว่า “สถานศึกษา”ให้ถูกต้อง 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล ควรเขียนให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และกล
ยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 
หน้า 2 ข้อที่ 8.5 ให้ใช้ค าว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวด้านการศึกษา” 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2 

หมวดที่ 3 ข้อ 2.1 วันเวลาในการด าเนินการ
เรียนการสอน ปรับแก้ไขเป็น “ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา” 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

3 

หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ ในการประเมินผล
นักศึกษา ข้อที่  2  กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปรับแก้ไขให้
เห็นกระบวนการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4 
หน้า 31 แก้ไขค าอธิบายภาษาอังกฤษรายวิชา 
1104201 การวดัและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5 

หน้า 52 ข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
อธิบายเพ่ิมเติมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 
หมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ควรปรับให้เห็นสภาพปัญหาของนักศึกษาแรก
เข้าท่ีเกิดข้ึนจริงกับนักศึกษา 

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2 

หมวดที่ 5 ข้อ 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ปรับแก้ไขให้เห็นกระบวนการที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น  

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 

2.  ชื่อ – สกุล นางสมฤดี  ปาละวัล  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.  สังกัด คณะครุศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888


263 
 

 

 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ปร.ด. หลักสูตรและการสอน   2561 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ศษ.ม. การประถมศึกษา   2538 
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช    ค.บ. การประถมศึกษา   2534 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
สมฤดี  ปาละวัล, ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข, อุชุพร  บถพิบูลย์ , พุมพนิต  คงแสง และจันจลี   

ถนอมลิขิตวงศ์. (2560). การจัดการเรียนรู้. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
(191 หน้า) 

 

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
 
 
  
 

 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
(ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ   
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สมฤดี  ปาละวัล และอุชุพร  บถพิบูลย์. (2561) . รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดชายแดนใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 
2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561. (หน้า 1503 - 1512). ปัตตานี : ส านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

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

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

7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1 ระดับปริญญาตรี 20 ปี 

 ชื่อวิชา  การประถมศึกษา   2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักการสอน   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา  บูรณาการวิชาชีพครู   5 (2-4-3) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา  หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้   3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาหลักสูตร   3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา  การจัดการเรียนรู้   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครูประถมศึกษา   2 (2-0-4) นก. 
   ชื่อวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา       3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา  การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา   2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชา  การวิจัยทางการประถมศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชา  เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา           2 (1-2-3) นก. 
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   ชื่อวิชา  พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2                      3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน      3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1      3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา      3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา      3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตส าหรับครู     

ประถมศึกษา 
3 (2-2-5) นก. 

 
 

    7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

   ชื่อวิชา  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 3 (2-2-5) นก. 

 
7.3 ระดับปริญญาโท  

- 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                  (นางสมฤดี   ปาละวัล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 

2.  ชื่อ – สกุล นายกอเดช  อ้าสะกะละ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.  สังกัด คณะครุศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ปร.ด. หลักสูตรและการสอน   2561 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา   2537 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ศษ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว   2528 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี)  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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กอเดช  อ้าสะกะละ, กฤษฎา  กุณฑล, นิตยา  เรืองแป้น และกรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล. 
(2560). จิตวิทยาส าหรับครู. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งที่ 1. (307 หน้า) 

 

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 
 
 

 

6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ   

 

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

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

7 ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 15 ปี 

 ชื่อวิชา  ปรัชญาการศึกษา 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีส าหรับครู 3 (2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา  การคิดและการพัฒนาตน 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การทดสอบทางจิตวิทยา 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาสุขภาพ 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคการให้ค าปรึกษา 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาทักษะการคิด 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การทดสอบทางสติปัญญาและบุคลิกภาพ 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  พลวัตกลุ่มกับการเสริมสร้างเจตคติ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาส าหรับงานสังคมสงเคราะห์ 2 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  บูรณาการวิชาชีพ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  กรพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

 
2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา  การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการ
นักเรียน 

2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา  การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาชีวิต 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาพัฒนาการ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก. 

 
      7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

ชื่อวิชา  ปฏิบัติการวิชาชีพครู2     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  จิตวิทยาการเรียนการสอน และการแนะแนวส าหรับครู  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การศึกษาแบบเรียนรวม     3 (2-2-5) นก. 

 
7.3 ระดับปริญญาโท  

- 
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(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
  (นายกอเดช  อ้าสะกะละ) 

                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 

2.  ชื่อ – สกุล นางสาวอุชุพร  บถพิบูลย์ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะครุศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวฒิุ  สาขาวิชา พ.ศ. 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ    กศ.ม. หลักสูตรและการสอน   2550 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 
   ค.บ. ภาษาอังกฤษ   2547 

 

6.  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
อุชุพร  บถพิบูลย์ , ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข, สมฤดี  ปาละวัล, พุมพนิต  คงแสง และจันจลี   

ถนอมลิขิตวงศ์. (2560). การจัดการเรียนรู้. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
(191 หน้า) 

 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 
 
 

 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
(ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
อุชุพร  บถพิบูลย์ และสมฤดี  ปาละวัล. (2561) . รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561. (หน้า 1503 – 1512).ปัตตานี : 
ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

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

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

 7.   ประสบการณ์สอน 
     7.1ระดับปริญญาตรี 8 ปี 

ชื่อวิชา  หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ 5 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  บูรณาการวิชาชีพครู 5 5 (2-4-3) นก. 
ชื่อวิชา  หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             3 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การพัฒนาหลักสูตร 3 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการเรียนรู้   3 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้  3 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา  หลักและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ      3 3 (2-2-5) นก.                    
ชื่อวิชา  การศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กปฐมวัย 2 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย    2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา   2 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  นวัตกรรมการสอนส าหรับครูประถมศึกษา  2 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา 2 2 (1-2-3) นก.                                         

7.2 ระดับปริญญาโท  
- 
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(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
    (นางสาวอุชุพร  บถพิบูลย์)                                                 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวพุมพนิต คงแสง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง    ศษ.ม. จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ   2552 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    นศ.บ. นิเทศศาสตร์   2549 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
พุมพนิต  คงแสง, ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข, สมฤดี  ปาละวัล, อุชุพร  บถพิบูลย์ และจันจลี   

ถนอมลิขิตวงศ์. (2560). การจัดการเรียนรู้. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
(191 หน้า) 

 

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  

 
 

 
 

 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
(ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  

พุมพนิต  คงแสง. (2561) .พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดยะลา .  
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561 วันที่ 18 ธันวาคม 
2561. (หน้า 1492 - 1502). ปัตตานี : ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

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

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

7. ประสบการณ์สอน 
     7.1ระดับปริญญาตรี 5 ปี 

 ชื่อวิชา   ภาษาไทยและเทคโนโลย ี 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   การให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   จิตวิทยาปกต ิ 3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 (90)     นก. 
 ชื่อวิชา   จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2 (1-2-3) นก. 
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 ชื่อวิชา   เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2 (90)     นก. 
 ชื่อวิชา   จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   การพัฒนาจิตใจและอารมณ์เด็กปฐมวัย 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา   การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ     

ส าหรับครูประถมศึกษา                     
3 (2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา   การศึกษาแบบเรียนรวมในระดับปฐมวัย 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา   การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบโครงการ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา   การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิต 

ส าหรับครูประถมศึกษา 
3 (2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา   โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา   จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา   การสอนเพ่ือพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา   ศิลปะส าหรับครูประถม 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา   การสอนเพ่ือการสื่อความหมายส าหรับบุคคล 

ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา 
2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา   การสอนบุคคลออทิสติกส าหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา   ภาษามือเบื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา   การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา   เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 

 

     7.2 ระดับปริญญาโท  
     - 

 
(ลงชื่อ).......................... ...............................เจ้าของประวัติ 

     (นางสาวพุมพนิต คงแสง)                                                                                                
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 

2. ชื่อ – สกุล นางจันจลี   ถนอมลิขิตวงศ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ    ศศ.ม. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา   2554 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ    กศ.บ. การแนะแนว   2542 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์, ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข, สมฤดี  ปาละวัล, อุชุพร  บถพิบูลย์ และพุมพนิต  

คงแสง. (2560). การจัดการเรียนรู้. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งที่ 1. (191 หน้า) 
 
 

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 
 
 
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์. (2561). การแสวงหารูปแบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการให้ค าปรึกษา. วารสารชุมชนวิจัย 
12 (2) :(หน้า 163 - 176) . 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
(ไม่มี) 

 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  (ไม่มี) 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่
มี) 
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6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

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

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปี 

 ชื่อวิชา  จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การทดสอบทางสติปัญญาและบุคลิกภาพ 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การคิดและการพัฒนาตน 2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาสุขภาพ 3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  การทดสอบทางจิตวิทยา 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  เทคนิคการให้ค าปรึกษา 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 (90)     นก. 
 ชื่อวิชา  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ 3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2 (90)     นก. 
 ชื่อวิชา  การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาทักษะการคิด 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาจิตใจและอารมณ์เด็กปฐมวัย 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การแนะแนวส าหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองส าหรับบุคคล 

ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา 
2 (1-2-3) นก. 
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 ชื่อวิชา  การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมส าหรับครูประถมศึกษา 2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

ส าหรับครูประถมศึกษา 
2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา  การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ส าหรับครูประถมศึกษา 

2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตส าหรับครู
ประถมศึกษา 

3 (2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา  สมรรถนะและคุณธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 2 (2-0-4) นก. 
 ชื่อวิชา  การปรับหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

ส าหรับครูประถมศึกษา 
2 (1-2-3) นก. 

 
7.2 ระดับปริญญาโท  

- 
 
 

(ลงชื่อ)........................... ..............................เจ้าของประวัติ 
                                 (นางจันจลี   ถนอมลิขิตวงศ์) 

 

  
 

 
 

 
 

 


