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ค าน า 

 การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจะพัฒนาคุณภาพความรู้และ
การศึกษาของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
ยังต้องอาศัยปัจจัยหลักในการท าให้คนในพ้ืนที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมในระดับชาติและ
นานาชาติ คือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับสมรรถภาพของคนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ด้วย เดิมทีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษามลายูในปี
การศึกษา 2551 โดยโครงสร้างของรายวิชาจะเน้นเนื้อหาทางด้านภาษาศาสตร์ภาษามลายู และมี
จุดเด่นของหลักสูตรคือการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย สาขาวิชาภาษามลายูเป็น
สาขาที่มีความส าคัญและมีผู้สนใจเป็นจ านวนมากมีหลักสูตรเปิดสอนจ านวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษา
มลายู คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ส ารวจหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องพบว่ามีการเปิดหลักสูตร แต่
มีความแตกต่างกันเป็นจ านวนหนึ่ง เช่น ภาษามลายู มลายูศึกษา อินโดนีเซียศึกษา เป็นต้น แต่เมื่อ
พิจารณาโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ พบว่าการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับภาษามลายูจะเป็น
หลักสูตรที่ถูกออกแบบให้ศึกษาทางด้านภาษา และวัฒนธรรมมลายู 
 จากการเก็บข้อมูลและสรุปผลความต้องการของผู้เรียน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู และสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของนักศึกษาทางด้านวิชาชีพครู 
และได้วางโครงสร้างหลักสูตรที่เน้นภาษาศาสตร์ภาษามลายู และการสอนภาษามลายูที่สอดคล้องกับ 
มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) โดยในปัจจุบันนี้จากผลการลงพ้ืนที่
ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวนมาก
ที่มีการเรียนการสอนภาษามลายู แต่ขณะเดียวกันครูผู้สอนที่จบการศึกษาในประเทศไทยไม่มีคนที่จบ
การสอนภาษามลายูแม้แต่คนเดียว การเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จะ
เป็นการช่วยให้บัณฑิตมีก าลังใจในการเรียนรู้ เรียนรู้แบบมีเป้าหมาย และเป็นที่ต้องการของ
สถานศึกษา  
 จุดเด่นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คือนักศึกษาได้มีโอกาสน าองค์
ความรู้ทางด้านภาษามลายูที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง 
สามารถจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษามลายูที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในพ้ืนที่   
การสอนที่มีการผนวกในส่วนของภาษาและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดออกไปโดยครูมลายูที่มีใจรักในภาษา 
และอัตลักษณ์ของตนเอง อีกทั้งบัณฑิตสามารถออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน
ภาษามลายูที่มีความสอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษามลายู เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่มีการเปิดสอนภาษามลายูทางด้านวิชาชีพ
ครู และสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภาษามลายูทั้งทางด้านการสอน และภาษาศาสตร์ภาษา
มลายูทั้งในระดับชาติและระดับอาเซียนได้  
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 รายละเอียดในเล่มหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป        
2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาอาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร  และ       
8) หมวดการประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 ในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา
มลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

                                                                               

                                                                                                                                                 
(นางสาวซามียะห์ บาเละ) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กุมภาพันธ์ 2562 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25591571100652   

ภาษาไทย         :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (4 ปี) 
      ภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Education Program in Malay Language Teaching 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม    :    ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษามลายู) 
            ชื่อย่อ            :    ค.บ. (การสอนภาษามลายู)     

ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม            :    Bachelor of Education (Malay  Language 
Teaching) 

                      ชื่อย่อ             :    B.Ed. (Malay Language Teaching) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  149 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 รูปแบบของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษามลายู 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

          ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562  เมือ่วันที่ 6 มีนาคม 2562 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที ่2/2562  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี )  พ.ศ. 2562            
ในปีการศึกษา 2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 ผู้สอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษา    
    8.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทุกสังกัดที่จัดการศึกษา 
    8.3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูสอนทั่วไป นักวิจัย ล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล นักจัด

รายการวิทยุ เป็นต้น 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 
ปี 

พ.ศ. 
1. นางสาวซามียะห์ บาเละ 
 อาจารย์ 
1-9401-00015-32-2 

M.Ed (Malay Language 
Education) 
ศศ.บ. (ภาษามลายู)                                                                                                                                

University of Malaya,      
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
 

2550 
2. นายอาลียะห์ มะแซ 
 อาจารย์ 
1-9607-00007-98-9 

M.Ed (Applied 
Linguistic) 
ศศ.บ. (ภาษามลายู)                                                                                                                                

Yogyakarta State University,    
ประเทศอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
 

2552 
3. นางสาวไซนีย์ ต าภู 
  อาจารย์ 
1-9499-00087-17-8 

M.A  (Indonesia 
Language Education 
ศศ.บ. (เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา) 

State University of Malang, 
ประเทศอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2555 
 

2553 

4. นายฮัสบุลลอฮ์        
  นะดารานิง 
 อาจารย์ 
3-9506-00131-67-6 

M.A (Linguistics) 
 
B.S (Comparative 
Culture) 

Gadjah Mada University,      
ประเทศอินโดนีเซีย 
As-Syafiiyah University, 
ประเทศอินโดนีเซีย 

2555 
 

2551 

5. นางสาวซารียะห์ สตาร์ 
 อาจารย์ 
3-9501-00018-72-4 

M.A (Malay Language) 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) 

The National University of 
Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2559 
 

2556 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

         จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เกี่ยวกับ 5 นโยบายทั่วไป ข้อท่ี 4 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักใน
ระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็น
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะ
ในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมไทยในปัจจุบัน  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (2560-2564) มีการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้คุณภาพเท่าเทียม
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และทั่วถึง โดยเน้น (1) การปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนรู้ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต 
สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์
จากตัวผู้เรียนและ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้    โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง
ระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับ
หลักสูตร และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย 
การใช้เทคโนโลยี และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริม
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศหรือที่สอง เพ่ือให้โอกาสในการท างานทั้งใน  และ
ต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
                 การเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตด้านการสอนภาษามลายู พัฒนาไปสู่การเป็นครูมืออาชีพสามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ที่สร้างเป็นความเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างองค์ความรู้บูรณาการ 
สร้างสันติสุข และเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวใช้
ภาษามลายูมาตรฐานในการสื่อสาร ท าให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

        การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมีแนวโน้มที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตทั้งในองค์กรการศึกษาและองค์กรวิชาชีพ    ดังนั้นการ
ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้น นอกจากจะมีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถช่วยชี้น าสังคมให้จรรโลง รักษาค่านิยม  และวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย เผยแพร่สู่สากลได้ การคัดกรองบัณฑิตให้มีคุณธรรมนั้น ช่วยเพ่ิมแรงงานที่มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพมากขึ้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
                การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้
ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ ความยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ 
รวมทั้งรู้คุณค่า สืบสานวัฒนธรรม และขนบประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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       การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น 
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และตรงต่อความ
ต้องการของพ้ืนที่ ภาษามลายูเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ภาษาให้คงอยู่กับคนรุ่นหลัง ดังนั้นการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษามลายู จึงเป็นหลักสูตรรองรับความต้องการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียน
รัฐบาล 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ด ารงตนอย่างมีความสุข
ในสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบัณฑิตทุกคนต้อง 
“เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้” ดังนั้น หลักสูตรจึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
ผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพ้ืนที่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
     13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

    1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการ      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์และ      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย   
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 

     13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   ไม่มี 

     13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา สาระ การจัดตารางเรียน การสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา
มลายู 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร  

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษามลายู เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และเป็นครูมือ
อาชีพในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในประชาคม
อาเซียน จึงส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือตอบรับการ
แข่งขันที่สูงขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี และการหลั่งไหลของวัฒนธรรม 
บุคลากรภายในประเทศต้องเป็นผู้มีความรู้กว้างไกล คือ ต้องรู้ทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เพ่ือจะได้น าไปเผยแพร่แก่คนภายนอกได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ภาษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสืบหาข้อมูล รับรู้ข่าวสาร โดยเฉพาะภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ความรู้และทักษะด้านภาษามลายูจะช่วยให้การติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล 
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
    1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูภาษามลายูให้มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง 
5 ด้าน ดังนี้ 

1) มีความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายูและสามารถ 
น ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนวิชาภาษามลายูภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
และสามารถประกอบอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษามลายูได้ 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4) มีความภูมิใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อุดมศึกษา (สกอ.) 

- ติดตามการด าเนินการ และ
การปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
 ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะอ า จ า ร ย์

- รายงานการประเมินหลักสูตร 
- ผลสรุปและการประเมินการ

ประชุม/สัมมนา 
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 ประจ าหลักสูตร 
- ติดตามความก้าวหน้าของ  

องค์ความรู้ในวิชาชีพ 
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  - เ พ่ิมพูนทักษะการจัดการ     

เรียนการสอนให้แก่อาจารย์ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์     

ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
- ประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

- จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
 ทักษะให้แก่อาจารย์ 
- จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรร
 การพัฒนาทักษะการจัดการ
 เรียนการสอน 
-  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
 การเรียนการสอน 
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
 การจัดการเรียนการสอนของ
 อาจารย์ 

- ป รั บปรุ ง วิ ธี ก า ร วั ดและการ
ประเมินผล 

- พั ฒ น า ทั ก ษ ะ เ กี่ ย ว กั บ
วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลให้แก่อาจารย์ 

- ก าหนดเกณฑ์ ในการวัด  
และการประเมินผลแต่ละ
รายวิชา 

-  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
-  จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
 แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
 เกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
                      ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม –  เดือนพฤศจิกายน 
                      ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และ
ผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
                2.3.1 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการ  

เรียนรู้ และควบคุมตนเอง          
         2.3.2 นักศึกษามีปัญหาทักษะพ้ืนฐานทางด้านการเรียนรู้ที่จ าเป็น เช่น ภาษาไทย    

ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

                2.4.1 จัดระบบให้ค าปรึกษา แนะแนวทางด้านวิชาชีพครูโดยอาจารย์ที่ปรึกษาของ
หลักสูตร         

               2.4.2  จัดอบรมเตรียมความพร้อมในระดับหลักสูตร 
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  2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี 2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 36 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 
ชั้นปีที่ 4 - - - 36 36 

รวมจ ำนวนนักศึกษำ 36 72 108 144 144 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 36 36 

*หมายเหตุ เปิดรับนักศึกษาเกินเกณฑ์ร้อยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภาที่ ศธ 5102/2295 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษ คนละ  15,000 
บาทต่อภาคการศึกษา 

1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาท 
ต่อปี 

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

รวมรายรับ 1,105,200 2,210,400 3,315,600 4,420,800 
           
2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 221,040 442,080 663,120 884,160 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  
ร้อยละ 40 

442,080 884,160 1,326,240 1,768,320 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ร้อยละ 
40 

442,080 884,160 1,326,240 1,768,320 

รวม 1,105,200 2,210,400 3,315,600 4,420,800 
จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
                ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 149  หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

             หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู วิชาเอกและวิชาโท) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  43 หน่วยกิต 

      2.1.1 วิชาการศึกษาบังคับ ไม่น้อยกว่า  31 หน่วยกิต 
          2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 
ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  70 หน่วยกิต 

      2.2.1 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  40 หน่วยกิต 

      2.2.2 วิชาโท ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู 

ดังนี้ 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication   
5100137 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Listening and Speaking Skills  
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 English Usage and Communication  
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 English for Professional Purposes  
      1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 3(2-2-5) 
 Aesthetic  
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  
      1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
 Logical Thinking  
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ            3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency Citizenship  
      1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ           ไม่น้อยกว่า           3 หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 The King Wisdom for Local Development  
   

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Language for Communication  
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers  
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1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1  
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2  
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education  
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation  
1104302 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning  
1105101 จิตวิทยำส ำหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher  
1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 

 Individual Development Plan  
   
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                             12 

บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                                        
หน่วยกิต 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
 Internship 1  

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
 Internship 2  

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
 Internship 3  

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 
 Internship 4  
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต 
      2.2.1 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

2111101 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 

 Malay History and Culture  
2111102 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษามลายู 3(2-2-5) 

 Linguistics for Malay Teachers  
2111103 การฟังและการพูดภาษามลายู 1 2(1-2-3) 

 Malay Listening and Speaking 1  
2111104 การฟังและการพูดภาษามลายู 2 2(1-2-3) 

 Malay Listening and Speaking 2  
2111105 การอ่านและการเขียนภาษามลายู 2(1-2-3) 

 Malay Reading and Writing  
2111107 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับการสอนภาษามลายู 3(3-0-6) 

 Phonetics and Phonology for Malay Teaching  

2111206 การอ่านและการเขียนเพ่ือการสอนภาษามลายู  3(2-2-5) 

 Reading and Writing for Malay Teaching  
2111208 ไวยากรณ์ส าหรับครูภาษามลายู 1 3(3-0-6) 

 Grammar for Malay Teachers 1  

2111209 ไวยากรณ์ส าหรับครูภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Grammar for Malay Teachers 2  

2111210 การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนภาษามลายู 3(2-2-5) 

 Curriculum Design and Malay Teaching  

2111314 อักษรยาวีส าหรับการสอนภาษามลายู 2(2-0-4) 

 Jawi Script for Malay Teaching      

2111315 การแปลภาษามลายู 2(1-2-3) 

 Malay Translation  

2111316 การสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ  2(2-0-4) 

 Teaching Malay as a Foreign Language   
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2111318 วรรณคดีส าหรับครูภาษามลายู 3(3-0-6) 

 Literature for Malay Teachers  

2111420 ภาษาศาสตร์สังคมส าหรับครูภาษามลายู 2(2-0-4) 

 Sociolinguistics for Malay Teachers  

2111421 การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู 2(1-2-3) 

 Research in Malay Language Classroom  

   

     2.2.2 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

             1) ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2107102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 
  Study of Thai Literature  

2107103 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Principles of Thai Language  
2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 

 Reading, Thinking, and Developing Life   
2107105 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 Writing for Academic Communication and Occupation  
2107207 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 3(2-2-5) 
  Creative Thinking and Creative Writing  

2107208 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
 Folklore  

2107209 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Foreign Languages in Thai Language  

2107211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Linguistics for Thai Language Teacher  

2107212 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Development of Thai Language  
2107317 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Learning Design of Thai Language  
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         2) ภาษาอังกฤษ                            ไม่น้อยกว่า        30       หน่วยกิต 
2108101 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Listening and Speaking for Teachers of English  
2108102 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

 English Structure for Teachers of English  
2108104 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Classroom Management  
2108105 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Critical Reading for Teachers of English  
2108206 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Phonetics and Phonology for Teachers of English  
2108208  ไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

 Advanced Grammar for Teachers of English  
2108210 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

 Material Development and Learning Innovation English 
Language Teaching 

 

2108211 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Academic Writing for Teachers of English  
2108312 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 Curriculum and English Learning Activities  
2108314 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
 English Language Learning Management for the 21st-  century 

Learners 
 

  
 

 

       3) ภาษาจีน                                 ไม่น้อยกว่า          30  หน่วยกิต 
2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
 Basic Chinese 1  
2110102 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 1  
2110103 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Writing 1  
2110104 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 3(2-2-5) 
 Sound System of Chinese  
2110105 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
 Basic Chinese 2  
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2110106 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 2  
2110107 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese Writing 2  
2110108 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Reading 1  
2110109 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน   3(3-0-6) 
 Socio-cultural Backgrounds of Chinese  
2110110 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Chinese 1  
   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2111101 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
2111102 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษามลายู 3(2-2-5) 
2111103 การฟังและการพูดภาษามลายู 1 2(1-2-3) 

  รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

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

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
2111104 การฟังและการพูดภาษามลายู 2 2(1-2-3) 
2111105 การอ่านและการเขียนภาษามลายู 2(1-2-3) 
2111107 สัทศาสตร์ส าหรับการสอนภาษามลายู 3(3-0-6) 

  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
2111206 การอ่านและการเขียนเพ่ือการสอนภาษา

มลายู 
3(2-2-5) 

2111208 ไวยากรณ์ส าหรับครูภาษามลายู 1 3(3-0-6) 
 วิชาโท 3 หน่วยกิต 

  รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
2111209 ไวยากรณ์ส าหรับครูภาษามลายู 2 3(2-2-5) 
2111210 การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนภาษา

มลายู 
2(1-2-3) 

 วิชาโท 6 หน่วยกิต 
  รวม 22 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
2111314 อักษรยาวีส าหรับการสอนภาษามลายู 2(1-2-3) 

2111315 การแปลภาษามลายู 2(1-2-3) 

 วิชาโท 6 หน่วยกิต 
เลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

  รวม 22 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
2111316 การสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
2111318 วรรณคดีส าหรับครูภาษามลายู 3(2-2-5) 

 วิชาโท 6 หน่วยกิต 

  รวม 20 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6 หน่วยกิต 

  รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
2111420 ภาษาศาสตร์สังคมส าหรับครูภาษามลายู 2(2-0-4) 
2111421 การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู 2(1-2-3) 

 วิชาโท 9 หน่วยกิต 
เลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

  รวม 20 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
        1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า       30   หน่วยกิต 

                      1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร       ไม่น้อยกว่า        12   หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication 
3(2-2-5) 

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

5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  
 English Listening and Speaking Skills 

3(2-2-5) 

           ฟังและพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบท
สนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่ง
รอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 
การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบ
ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ที่
เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้น
กระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูล
หาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

 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 
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and intonation with appropriate social language, manner and 
etiquette.study English native speaking’s cultures through 
communication in four language skills- listening, speaking, reading and 
writing, and exert inquiry and information retrieval skills , The 
emphasis is on practicing  communication in several different 
situations  

 
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

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

           สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค าบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ 
บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ 
ได้แก่ การให้ค าแนะน า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก 
เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยง
หัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ และ
ประเด็นเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่ งที่ อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้น เคย 
 ประสบการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เขียน
จดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : 
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 
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5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

          สื่อสำรทำงวิชำชีพในเรื่องกำรศึกษำ กำรสอนและเรื่องส ำคัญเก่ียวกับวิชำชีพ
ครู อย่ำงเป็นธรรมชำติใกล้เคียงระดับเจ้ำของภำษำได้   สื่อสำรเนื้อหำอย่ำงได้
ใจควำม โดยมีรำยละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลำกหลำยโดยเข้ำใจจุดประสงค์และ
สำมำรถจับประเด็นต่ำงๆ ได้ ศึกษำสถำนกำรณ์หรือเรื่องรำวเฉพำะ และอธิบำย
ข้อคิดเห็น และมุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะภำษำอังกฤษผ่ำนกิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ 
          Practice natural communication in real-like setting at near- 
native speaker level in respect to teaching and education 
professional, practice comprehensive communication that include 
related-important details in variety topics; study important cases and 
situations to show ideas, and perspectives upon its strength and 
drawback about that particular case and situation, practice English 
communication through English Camp 
 

                      1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต           ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
5100140 สุนทรียะ 

Aesthetic 
3(2-2-5) 

           ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละ
ประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน  เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอ
ผลงาน 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  principl 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 
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5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 

           สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬา
และนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและ
จัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในด้านที่ส 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      ไม่น้อยกว่า     9          หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 

Logical Thinking 
3(2-2-5) 

                     วิ เคราะห์  ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการ
ด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้
เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของข้อมูลได ้
  Analyze, design and present how to calculate in ordinal steps 
of numbering calculation such as proportions, percentages, problems 
solving, reasoning, giving conditions in term of language, symbolic 
reasoning and pattern of explaining the phenomena in everyday life 
analyze problem for possible solutions, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain current world’ news and achieve 
data-based decision making 
 

5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 

                     สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 8cs และทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่
ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
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          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 

3(2-2-5) 

           วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออก
ถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของ
สังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพ
สิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส 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 
 

 4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ            ไม่น้อยกว่า       3 หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

The King Wisdom for Local Development 
3(2-2-5) 

           ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างาน
โดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
           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 
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development based on the king philosophy and holistic integration 
with associate network  
 

             2. หมวดวิชาชีพครู       
          2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                     ไม่น้อยกว่า      43             หน่วยกิต 

          2.1.1 วิชาการศึกษาบังคับ      ไม่น้อยกว่า      31             หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
1100101  ภภาษาเพื่อการสื่อสาร   

Languages for Communication                                 
3(2-2-5) 

    ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อ
ความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือ พัฒนาผู้ เรียน สืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
       Use language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, 
learners with special needs, by analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, and techniques of Thai 
Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to transmit meanings in instruction and communication, 
design learning management in listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to develop learners, seek for general information for broader, 
up-to-date self-development and keeping up with the changes, 
practice the language and culture for peaceful living 
 

 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

        ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
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สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        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 
evelopment using experiences and case studies, practice using 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

        ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐาน
ทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

         Design and develop school curriculum, individual courses of the 
major which are related to school and community contexts, apply and 
evaluate the curriculum by applying principles, concepts, theories of 
curriculum development, basic philosophy of education, psychology, 
society, culture, and technology, basic education core curriculum, 
curriculum application, curriculum evaluation, problems and trends of 
curriculum development so as to be skillful at curriculum construction, 
curriculum use, and curriculum evaluation, use reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes 
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1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1    
Learning Management Science  1                       

3(2-2-5) 

     วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners with special 
needs, manage and create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by integrating knowledge, contents, 
curriculum, teaching skill and digital technology in learning 
management, learning theories, brain theory and learning, theories of 
psychology in learning, process of learning innovation creation, learning 
innovation to develop 21 century skills, inclusive education, micro 
teaching practice, teaching practice at school, use reflection to create 
and manage learning to be able to construct learning, learning 
management skills and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 
 

 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2         
Learning Management Science  2                  

3(2-2-5) 

        วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การ
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จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เ พ่ือให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
       Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator, have learners 
be inspired in learning and create innovation accordance with 
individual major to develop learners to be intellectual and be an 
innovator elated 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 
 

1102404   คุรุนิพนธ ์  
Individual Development Plan                              

 1(0-2-1)                              

      จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
      Create individual development plan (ID Plan) by gathering, 

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

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

3(2-2-5) 

 ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

          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       
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1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้   
Learning Measurement and Evaluation                           

3(2-2-5) 

          วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี 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 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                           
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

        วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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                Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with individual 
major, context of learner individual differences, and learners with 
special needs by studying, analyzing problem conditions and needs in 
learner development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research 
instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in 
research to solve problems and develop learners, relevant innovation in 
community in order to be able to implement research results in 
developing learning management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 

 
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teacher                                                     
3(2-2-5) 

          วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย
ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
ให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน
คิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  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 
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with the soul of teacher with well-organized leaner development report 
system and feedback giving for parents and related people which leads 
to collaboration in learner development, use the reflective practice in 
self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up 
to date 

 
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา    

Education Administrationn and Quality Assurance In 
Education       

3(2-2-5) 

         บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

      Integrate knowledge in educational administration, management 
information system for school quality under understanding of 
educational management, level and system of education, create 
innovation about quality assurance in education relevant to level and 
system of school, practice, arrange activities about quality assurance in 
education and learning management using principles, concepts, 
strategies, and regulations of education quality assurance management 
and relevant law, use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes 
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        2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า   12      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
1100102 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1      
Internship 1                                

   2(90) 

           สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทาง
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ 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 characteristics, provide well-organized 
report of learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and activities for teacher 
profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop  
oneself to keep up with changes 
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1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                 
Internship 2 

2(90) 

           ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (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 educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in accordance with 
each level of education, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, analyze and 
present guidelines for self-development to be a professional teacher 
who is able to adjust to keep up with the change of both professional 
teaching and core major sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge 
in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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1100304   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         
Internship 3 

2(90) 

         ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 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 
 

 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4       
Internship 4   

6(290) 

        ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกา
ระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
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แก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Work in teacher duties, behave as a good example with morality 

and conduct according to professional ethics, make learners are happy 
and have advanced thinking process and leading them to be innovators 
by designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
 

       2.2 กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า        70                หน่วยกิต 
            2.1 วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า                 40                หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
2111101 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมลายู 

Malay History and Culture  
3(3-0-6) 

        ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมมลายูทางด้าน
การแต่งกาย การใช้ภาษา ประเพณี สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง และความ
เหมือนกัน เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอนภาษามลายู 
      Study about history from the past to the present; Malay culture in 
terms of dress, use of language, tradition; can compare differences and 
similarity, to be used in Malay language teaching 
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2111102 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษามลายู 
Linguistics for Malay Teachers 

3(2-2-5) 

          หลักของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษษ แบบสร้างของค า กลุ่มค า ประโยค และ
ส านวนในภาษามลายู การใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพในโอกาสต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ลักษณะภาษามลายู หลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนค า
ภาษามลายู และค าในภาษาอ่ืน ระบบเสียง ระบบค า และกลุ่มค า การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพ่ือการเรียนการสอน และเพ่ือการแก้ไขข้อบกพร่องทางการ
ใช้ภาษามลายูของเด็ก การใช้พจนานุกรรมภาษามลายู 
        Principles of language rules, morphological, syntactic and idiomatic 
construction in Malay language; the use of royal language and linguistics; 
choices. relationship between language and culture; characteristics of 
the Malay language; reading and writing strategies for words in Malay 
and in other languages; phonology, morphology and syntax, the 
application of linguistics in language teaching and learning and in 
language remedial programs for young learners, the use of Malayi 
dictionaries 
  

 

2111103 การฟังและการพูดภาษามลายู 1  
Malay Listening and Speaking 1  

2(1-2-3) 

        ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร การแสดงบทบาทสมมุติใน
ชีวิตประจ าวัน ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษาจากสื่อต่าง ๆ    การแยกส าเนียงภาษา
มลายูที่มีแตกต่าง สามารถที่จะเข้าใจการสื่อสารและโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง 
        Malay speaking and listening skills for communication; role-plays in 
daily life; listening practices from various kinds of materials by Malay 
native speaker; the differentiation of Malay accents; comprehension and 
response in the right way 
 

2111104 การฟังและการพูดภาษามลายู 2 
Malay Listening and Speaking 2 

2(1-2-3) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :   2111103 การฟังและพูดภาษามลายู 1 
Pre-requisite    :  2111103 Malay Listening and Speaking 1 
        ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น น้นความเข้าใจ 
และวิเคราะห์จากการฟังข่าว การอภิปราย การฟังค าบรรยาย การน าเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็น การน าเสนอประเด็นโต้แย้ง เทคนิคการพูดในที่ชุมชน การโต้วาที 
ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์   
       Advanced Malay listening and speaking; the emphasis of 
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understanding and analysis of news, discussion, presen- tations, 
comments, opinion, and arguments; techniques of public speaking and 
debate; using language in an appropriate role and situation 
 

2111105 การอ่านและการเขียนภาษามลายู                                 

Malay Reading and Writing 

2(1-2-3) 

        การอ่านและการเขียนเพ่ือความเข้าใจระดับค าศัพท์ และประโยคที่ซับซ้อน 
วิเคราะห์ และอธิบายความหมายแฝง ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและตีความแนวคิดจาก
บทที่อ่าน สามารถเขียนสรุปจากเนื้อหาที่อ่านได้ สามารถวิเคราะห์ได้อย่างมี
วิจารณญาณ  
       Reading and writing for comprehension in word level and complex 
sentence level; the analysis and des- cription of implied meaning; the 
relationship of reading texts and conceptual interpretation can write a 
summary from readable content; analyzing with critical  
 

2111107 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับการสอนภาษามลายู 
Phonetics and Phonology for Malay Teaching 

3(3-0-6) 

 กรอบแนวคิดเก่ียวกับสัทศาสตร์ ระบบเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงทุ
ถูกต้องตามหลักของภาษามลายู พยัญชนะ สระและท านองเสียงในภาษามลายุ 
สัญลักษณ์ IPA เน้นสรีระสัทศาสตร์และนินาทสัทศาสตร์ และวิเคราะห์โครงสร้าง
เบื้องต้นของค า  

Concept about phonetics, sounds of system and organ, in the 
pronunciation- (articulator phonetics), recognition and production of 
consonants, vowels, and intonation of the Malay language., symbol IPA 
focuses on articulatory phonetics, acoustic phonetics, and analyze the 
basic structure of words, phrase in Malay 

 

2111206 การอ่านและการเขียนเพื่อการสอนภาษามลายู  
Reading and Writing for Malay Teaching 

3(2-2-5) 

           ทักษะการอ่านและเขียนภาษามลายูในระดับที่สูงขึ้น การอ่านเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ การอ่านบทความวิจัย เอกสารประกอบการประชุม ต ารา
เอกสารอ้างอิง วารสารทางวิชาการ ข้อมูลต่าง ๆ การสรุปความและการเขียนรายงาน 
           Advanced Malay reading and writing skill; reading in relevant 
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career documents; reading research articles; meeting agenda,  citation 
index documents; academic periodical; summary and report writing  
 

2111208 ไวยากรณ์ส าหรับครูภาษามลายู 1 
Grammar for Malay Teachers 1 

3(3-0-6) 

           หน่วยสร้างและกฎทางวิทยาหน่วยค า ประเภทของหน่วยค าและหน่วยค าย่อย 
หน่วยศัพท์และตระกูลค า การผันค าและการแปลงค า แผนภูมิโครงสร้างค า วิทยา
หน่วยค าและสัทวิทยา วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์ ความหลากหลายและการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างค า 
         Morphological constructions and rules; types of morphemes and 
allomorphs; lexemes and word families; inflection and derivation; 
morphological structure diagrams; morphology and phonology; 
morphology and syntax; morphological variation and change 
 

2111209 ไวยากรณ์ส าหรับครูภาษามลายู 2 
Grammar for Malay Teachers 2 

3(2-2-5) 

          ประเภทของประโยค ประโยคความเดี่ยว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน 
และการใช้ค าเชื่อมในประโยคภาษามลายู  
        Sentence types; Simple sentence, compound sentence, complex 
sentence; conjunction in Melayu sentence 
 

2111210 การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนภาษามลายู 
Curriculum Design and Malay Teaching 

3(2-2-5) 

         การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรภาษามลายู การ
พัฒนาบทเรียนส าหรับการเรียนในห้องเรียน และแบบพึ่งตนเอง 
        Curriculum development, curriculum pattern, Malay curriculum 
design, lesson development in the classroom and self-study  
 

2111314 อักษรยาวีส าหรับการสอนภาษามลายู 
Jawi Script for Malay Teaching     

2(2-0-4) 

         ประวัติความเป็นมาของอักษรยาวี พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรคตอน ระบบ
การสะกดและการออกเสียง การอ่านและเขียนข้อความภาษามลายูด้วยอักษรยาวี การ
แปลงข้อความอักษรรูมีเป็นอักษรยาวี และการออกแบบวิธีการอ่านด้วยอักษรยาวีเพ่ือ
การสอนภาษามลายู 
          Background of Jawi script, consonants, vowels, punctuation, 
spelling and pronunciation system; reading and writing Melayu text with 
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Jawi script; transliteration of Rumi text into Jawi; the design of Jawi 
alphabet reading techniques for Malay language teaching 
 

2111315 การแปลภาษามลายู 

Malay Translation 

2(1-2-3) 

  หลักการและทฤษฎีการแปล การประยุกต์ใช้หลักการแปลเอกสารต่าง ๆ การ
แปลค าศัพท์เฉพาะ การแปลส านวน การวิเคราะห์ปัญหาในการแปลภาษามลายูและ
การแปลไทย การใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง วัฒนธรรมในการใช้ภาษามลายู การ
แปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษามลายู ความหมายค าศัพท์
จากประโยคจนถึงบริบท การแปลงานเขียน ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น วรรณกรรม 
การใช้พจนานุกรม และเครื่องมือในการแปลอ่ืนๆ                                                                       

Principles and theory of translation; the application of translation 
in various types of document; technical terms translation; idiom 
translation; the analysis of Malay and Thai translation; the 
appropriateness of writing styles; the culture  of Malay use    Malay – 
Thai translation; Thai – Malay translation, meaning of words in sentence 
level to context level; translation of works, news, newspapers, short 
story, literary works; using dictionary and other tools in translation 

 

2111316 การสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ 
Teaching Malay as a Foreign Language  

2(2-0-4) 

          การเรียนการสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ บูรณาการกับการสอนทั้ง 
4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาแม่ ภาษาที่สอง และ
ภาษาต่างประเทศ การเปรียบเทียบระหว่างภาษาแม่และภาษามลายูมาตรฐาน 
         Teaching and learning Melayu as a foreign language; an integration 
of four skills, listening, speaking, reading, and writing; the learning theory 
of mother tongue, second language, and foreign language; comparison 
of mother tongue and standard Malay  
 
 
 
 
  



42 

 

 

2111318 วรรณคดีส าหรับครูภาษามลายู 
Literature for Malay Teachers 

3(3-0-6) 

         ความหมาย ลักษณะ รูปแบบของวรรณกรรมมลายู การอ่านต านานพ้ืนบ้าน 
เทพนิยาย ปริศนาค าทาย เพลงกล่อมเด็ก และนิทานส าหรับเด็ก องค์ประกอบของ
วรรณกรรมทั้งดั้งเดิม และร่วมสมัย 
         Meaning, feature, and forms of Melayu literature such as folklore, 
fairy tales, riddles, lullaby, and children’s poetry, the elements of 
classical and contemporary  literature 
 

 

2111420 ภาษาศาสตร์สังคมส าหรับครูภาษามลาย ู
Sociolinguistics for Malay Teachers 

2(2-0-4) 

         ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทาง
สังคมและภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษาในสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างการเรียนภาษาและโครงสร้างทางสังคม เพศและวัยของผู้พูด ภาษาที่ ใช้ใน
บริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของภาษา  
        Relationships between language and society; interaction between 
social components and language; roles and varieties of language in 
society; relationships between language learning and social structures, 
genders and age of speakers; language use in social contexts and 
language change 
 

2111421 การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู 
Research in Malay Language Classroom 

2(1-2-3) 

         การวิจัยในชั้นเรียนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายของข้อมูล การเขียนรายงาน
ส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนภาษามลายู ทักษะการเรียน การจดบันทึก การ
ค้นคว้าในห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต  
         Quantitative and qualitative research in classroom, research 
design, the data collection and analysis, data interpretation, survey 
report writing in Malay language classroom, learning skills, note-taking, 
self-study in library or internet 
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          2.2.1 วิชาโท  ไม่น้อยกว่า    30               หน่วยกิต 
 1)  ภาษาไทย       ไม่น้อยกว่า    30      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
2107102 แนวการศึกษาวรรณคดีไทย  

Study of Thai Literature 
3(2-2-5) 

           สืบค้น วิเคราะห์ความรู้ พ้ืนฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของ
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 
          Inquiry and analysis basic knowledge of literature; meaning; 
characteristics of various types of literature, vocabulary in literature, 
discipline and principles of literary analysis 
 

2107103 หลักภาษาไทย  
Principles of Thai Language 

3(2-2-5) 

            สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย 
ระบบเสียง ระบบค า ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ 
          Inquiry analysis and synthesis principle and concepts of Thai 
language; phonology; morphology; sentence structure 

 
2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต  

Reading, Thinking, and Developing Life 
3(2-2-5) 

           สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่
ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการ
อ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และ
วิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 
           Inquiry analysis basic knowledge of reading and thinking; 
teaching theory which supporting reading and thinking; principle of 
reading; effective thinking; reading and thinking practice, main ideal, 
summary, analyze, interpret, evaluation, judgments both prose and 
poetry writing in form of documentary and fiction from printing, 
electronics media and various type of online media 
 
 
 



44 

 

 

2107105 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ  
Writing for Academic Communication and Occupation 

3(2-2-5) 

          สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงาน
เขียนประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระใน
รูปแบบต่าง ๆ  
          Inquiry and analysis the academic writing types and business 
writing; language usage in various types of writings properly; practice 
academic writing and business writing in various types 
 

2107207 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน  
Creative Thinking and Creative Writing 

3(2-2-5) 

 สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองชนิด
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
          Inquiry and analysis the principles and the art of writing; writing 
prose and poem practice which base on creative thinking 
 

2107208 คติชนวิทยา  
Folklore 

3(2-2-5) 

          ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ระเบียบวิธีการ
ศึกษาคติชนวิทยา การจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติ
ชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการท าวิจัย น าข้อมูล
คติชนวิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
          Inquiry and analysis meaning, background, types, values, and role 
of folkloristic;  study the relationship between folklore and other 
sciences; methodology of folklore; classified and data analysis by 
technology and use theory of folklore to discuss; emphasize on field 
practice and research; use folklore data in local integrated with Thai 
language teaching   
 

2107209 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
Foreign Languages in Thai Language 

3(2-2-5) 

           สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์  ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ค า วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
          Inquiry analysis and synthesis,  basic knowledge of linguistic; 
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linguistic theory; phonetic system; morphology system; phrases; 
sentences; meaning; discourse;  application of linguistic knowledge for 
use in Thai language learning 
 

2107211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย  
Linguistics for Thai Language Teacher 

3(2-2-5) 

           สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์  ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ค า วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
          Inquiry analysis and synthesis,  basic knowledge of linguistic; 
linguistic theory; phonetic system; morphology system; phrases; 
sentences; meaning; discourse;  application of linguistic knowledge for 
use in Thai language learning 
 

2107212 พัฒนาการของภาษาไทย  
Development of Thai Language 

3(2-2-5) 

            สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและส านวนใน
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา 
เอกสารและสารสนเทศท่ีหลากหลาย          . 
           Inquiry and analysis development of Thai language since 
Sukhothai era to a present day; the change of Thai language in the 
sound, word, sentence, meaning and Thai idiom; analyze the change of 
Thai language from case study, document, and various information 
technology 
 

2107317 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  
Learning Design of Thai Language 

3(2-2-5) 

           สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน สร้างและพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน 
          Inquiry analysis and synthesis; principle, concepts, theory which 
related to the learning design of Thai language in the curriculum; writing 
lesson plan; classroom management; design of learning in accordance 
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with curriculum and learning style 
 

            2) ภาษาอังกฤษ        ไม่น้อยกว่า       30              หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
2108101 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ  

Listening and Speaking for Teachers of English 
3(2-2-5) 

        ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการ เรียนรู้การ
ฟังและพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 

                      Study and practice English listening and speaking for 
communication, conduct listening and speaking learning activities, reflect 
on various educational simulations 
 

2108102 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
English Structure for Teachers of English 

3(2-2-5) 

            ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 
         Study about sentence structures and grammar, focus on 
organizing learning activities in educational simulations 
 

2108104 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
English Classroom Management 

  3(2-2-5) 

          ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
         Study various classroom management strategies which encourage 
and equip learners with effective models to create successful learning 
environment appropriate for English classroom activities 
 

2108105 ก า ร อ่ า น เ พื่ อ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ส า ห รั บ ค รู ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ                  
Critical Reading for Teachers of English 

3(2-2-5) 

                         ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพ่ือความเข้าใจและใช้กลวิธีการ
อ่านต่างๆ ในการเพ่ิมศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน    
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
          Study and practice a wide range of reading texts for 
comprehension and use reading strategies for enhancing reading ability, 
analyze text types and reading texts, conduct reading activities 
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2108206 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ               
Phonetics and Phonology for Teachers of English  3(2-2-5)  

            ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
           Study sound systems, phonetics and phonology, phonological 
rules, phonetic symbols and pronunciation, be able to conduct activities 
concerning English pronunciation 
 

2108208 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
Advanced Grammar for Teachers of English 

3(2-2-5) 

            ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
          Study sound systems, phonetics and phonology, phonological 
rules, phonetic symbols and pronunciation, be able to conduct activities 
concerning English pronunciation 
 

2108210 ก า ร พั ฒ น า สื่ อ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ                 
Material Development and Learning Innovations in 
English Language Teaching 

3(2-2-5) 

             ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือ 
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
          Study, select, design, develop, produce, utilize, and evaluate 
learning materials and innovations for a variety of English language 
learning 
 

2108211 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
Academic Writing for Teachers of English 

3(2-2-5) 

                    ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และฝึกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
        Study academic formats and characteristics, and practice academic 

writing, academic report writing, and English academic article writing 
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2108312 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                        
Curriculum and English Learning Activities 

3(2-2-5) 

            วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ออกแบบหลักสูตร
และจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
ฝึกปฏิบัติการวางแผน และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
            Analyze general principles, concepts, and essential issues 
behind the Basic Education Core Curriculum and English curriculum in 
different levels, develop and create various activities developing 
learners to meet the core standards, practice lesson planning and 
English language learning management strategies 
 

2108314 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21      
English Language Learning Management for the  21st-
century Learners 

3(2-2-5) 

          ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ  
          Study theories, principles, and approaches of English language 
learning management for the ๒๑st-century learners, learn various 
techniques for active learning management and organizing English 
camps 
 

             3) ภาษาจีน              ไม่น้อยกว่า       30        หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1      

Basic Chinese 1  
3(2-2-5) 

            ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ค าศัพท์ไม่น้อยกว่า 300 ค า 
    Mandarin phonological system, vocabularies, phrases and basic 
dialogues in diary life: mastery at least 300 words 
 

 

2110102 การฟังและการพูดภาษาจีน 1     
Chinese Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) 

         ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการออกเสียง 
ภาษาจีนให้ชัดเจนและถูกต้อง 
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               Practice in listening and speaking skills in daily life, emphasis on 
clear and correct pronunciation 
 

2110103 การเขียนภาษาจีน 1     
Chinese Writing 1 

3(2-2-5) 

         ประวัติและความเป็นมาของตัวอักษรจีน รู้วิธีพ้ืนฐานในการเขียนตัวอักษรจีน
ต่าง ๆที่ ถูกวิธี โครงสร้างของตัวอักษรจีน แม่หมวดอักษรจีนและการค้นหาพจนานุกรม
จีน อักษรจีน ประเภทต่าง ๆรวมถึงโครงสร้างค า โครงสร้างประโยคและการแต่ง
ประโยคเบื้องต้น 
        History of Chinese characters, writing basic Chinese characters 
properly, structure of Chinese characters, using Chinese characters and 
Chinese dictionary search, Chinese character types, including structure 
and make sentences 
 

  2110104 
 

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง     
Sound System of Chinese 

3(2-2-5) 

          ระบบเสียงภาษาจีน ฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ฝึกการ
ออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหาส าหรับคนไทย รวมทั้งฝึกอ่านและฝึกเขียน สัทอักษร 
Sound system and phonology of Mandarin; pronunciation drills of 
consonants, vowels and tones; emphasis on problem sound for Thai 
students of Chinese; pronunciation of Chinese phonemes; reading and 
transcribing phonetic symbols 
 

 

2110105 ภาษาจีนระดับต้น 2     
Basic Chinese 2 

3(2-2-5) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1  
Pre-requisite : 2110101 Basic Chinese 1 
          ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับต้น 1 ศึกษาศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที

ซับซ้อน ขึ้น ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่า 300 ค า 

Continuation of Basic Chinese 1; Chinese vocabularies, phrases 
and complex sentences structures, practices, speaking, reading and writing 
skills: mastery at least 300 words 
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2110106 การฟังและการพูดภาษาจีน 2    
Chinese Listening and Speaking 2 

3(2-2-5) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110102 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  
Pre-requisite            : 2110102 Chinese Listening and Speaking 1 
          ต่อเนื่องจากการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ฝึกทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีนใน ระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถฟังและจับใจความส าคัญจากบทสนทนา และ
พูดตามหัวข้อที่ ก าหนดได้ 
           Continuation of Chinese Listening and Speaking 1; Practice higher 
level of listening and speaking skills, listening to and grasping main ideas 
of dialogues, speaking on defined topics 
 

2110107 การเขียนภาษาจีน 2     
Chinese Writing 2 

3(2-2-5) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110103 การเขียนภาษาจีน 1  
Pre-requisite : 2110103 Chinese Writing 1 
            ต่อเนื่องจากการเขียนภาษาจีน 1 ฝึกเขียนข้อความที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ข้อความ หรือบทความตามประเพณีนิยม เช่น จดหมายลาป่วย จดหมายส่วนตัว บัตร
เชิญ บัตรอวยพร บทความหรือเรื่องสั้นภาษาจีน ฝึกการน าค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้ว 
แสดงความ ประสงค์ของตนได้ถูกต้องตามยุคสมัยและประเพณีนิยม 
            Continuation of Chinese Writing 1; Practice of writing text used 
in everyday life as well as messages or articles by conventional mail, 
sick leave, personal correspondence, invitations, greeting cards and 
study writing articles or stories the Chinese, practice the vocabulary that 
can be learned, the purpose of their correct age and tradition 
 

 

  2110108 
 

การอ่านภาษาจีน 1     
Chinese Reading 1 

3(2-2-5) 

   ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ เรียงความ นิทาน 
เป็นต้น โดยจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
          Practice of reading a different types of shorts writing texts; 
articles, essays, tales, reading for main ideas 
 

  2110109 
    

ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน    
Socio-cultural Backgrounds of Chinese 

3(3-0-6) 

            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประชากร 
การ ปกครองการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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General about China, a preliminary study of Chinese geography, history, 
demography, governmental system, economy, science and technology 
 

2110110 ภาษาจีนระดับกลาง 1     
Intermediate Chinese 1 

3(2-2-5) 

 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 2110105 ภาษาจีนระดับต้น 2  
Pre-requisite : 2110105 Basic Chinese 2 
        ต่อเนื่องจากภาษาจีนระดับต้น 2 ศึกษาประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
พัฒนา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
500 ค า 
        Continuation of Basic Chinese 2; study of more complex sentence 
structures, Development of listening, speaking, reading and writing skills: 
mastery at least 500 words 
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตร 

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. นางสาวซามียะห์  บาเละ 
 อาจารย์ 
1-9401-00015-32-2 

M.Ed (Malay 
Language 
Education) 
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู)                                                                                                                                

University of 
Malaya, 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2555 
 
 
2550 

15 15 15 15 15 

2. นายอาลียะห์ มะแซ 
 อาจารย์ 
1-9607-00007-98-9 

M.Ed  (Applied 
Linguistic) 
 
 
 
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู)                                                                                                                                

Yogyakarta 
State 
University, 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2557 
 
 
 
 
2552 
 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวไซนีย์ ต าภู 
  อาจารย์ 
1-9499-00087-17-8 

M.A  
(Indonesia 
Language  
Education 
 
ศศ.บ. (เอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา) 

State 
University of 
Malang,  
ประเทศ
อินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

2555 
 
 
 
 
2553 

 

15 15 15 15 15 

4. นายฮัสบุลลอฮ์        
  นะดารานิง 
 อาจารย์ 
3-9506-00131-67-6 

M.A  
(Linguistics) 
 
 
B.S 
(Comparative 
Culture) 

Gadjah Mada 
University, 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 
As-Syafiiyah 
University, 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

2555 
 
 
 
2551 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวซารียะห์ สตาร์ 
 อาจารย์ 
3-9501-00018-72-4 

M.A  (Malay 
Language) 
 
 
 
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู) 

The National 
State 
University of 
Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย  
มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏยะลา 

2559 
 
 
 
 
2556 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวบัตร 
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. นางสาวซามียะห์  บาเละ 
 อาจารย์ 
1-9401-00015-32-2 

M.Ed (Malay 
Language 
Education) 
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู)                                                                                                                                

University of 
Malaya, 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2555 
 
 
2550 

15 15 15 15 15 

2. นายอาลียะห์ มะแซ 
 อาจารย์ 
1-9607-00007-98-9 

M.Ed  (Applied 
Linguistic) 
 
 
 
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู)                                                                                                                                

Yogyakarta 
State 
University, 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2557 
 
 
 
 
2552 
 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวไซนีย์ ต าภู 
  อาจารย์ 
1-9499-00087-17-8 

M.A  
(Indonesia 
Language  
Education 
 
ศศ.บ. (เอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา) 

State 
University of 
Malang,  
ประเทศ
อินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

2555 
 
 
 
 
2553 

 

15 15 15 15 15 

4. นายฮัสบุลลอฮ์        
  นะดารานิง 
 อาจารย์ 
3-9506-00131-67-6 

M.A  
(Linguistics) 
 
 
B.S 
(Comparative 
Culture) 

Gadjah Mada 
University, 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 
As-Syafiiyah 
University, 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

2555 
 
 
 
2551 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวซารียะห์ สตาร์ 
 อาจารย์ 
3-9501-00018-72-4 

M.A  (Malay 
Language) 
 
 
 
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู) 

The National 
State 
University of 
Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย  
มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏยะลา 

2559 
 
 
 
 
2556 

15 15 15 15 15 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย  
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน              
ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
        4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร               
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
       4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 
       1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
      2. สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
      3. สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่
อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 
      4. ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 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 
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

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

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

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

(สอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 
18  สั ป ด าห์  เ ป็ น  1 44  ชั่ ว โ ม ง  แล ะ
ปฏิบัติงานอื่นๆ อีก 146 ชั่วโมง)  
* ใช้ฐานคิดตามท่ีคุรุสภาพก าหนดเวลาตาม
ประกาศปี 2557 

 
4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 

             กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่ 
   (1)  กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา 
 (2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ 
ดังต่อไปนี้ 

ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์

พระราชา 
ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์

สุจริตและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์

โดยไม่มีความพร้อม 
ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภา

นักเรียน  
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
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 2) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
      (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
 (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
 (4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
 (5) กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
              (6) กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนใน

สาขาวิชาภาษามลายู ส าหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 เรื่อง 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้ฝึกท าวิจัยในชั้นเรียนขณะที่ท าการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

เพ่ือให้มีผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1) มีความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนและเป็นพ้ืนฐานของการท าวิจัยในระดับที่

สูงขึ้น  
        2) มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนาผู้เรียน 
 5.3  ช่วงเวลา  

 ชั้นปีที่ 4 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 

 6 (290) หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

 นักศึกษาได้เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาชีพครู  และรายวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู ในกลุ่มวิชาเอกเพ่ือศึกษากระบวนการและฝึกปฏิบัติการ
วิจัย 

5.6  กระบวนการประเมินผล   
      ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศก์ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถทางด้านการสอน
ภาษามลายู 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้
คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนได้ รวมทั้งมีทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนภาษามลายู และมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียนท าให้มีการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ความสามารถทางด้านวิชาการ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของ
การสอน จนสามารถน าไปใช้สอนอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของ
ภาษามลายู  และมี เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  รวมทั้ งมี
ความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการกับ
การสอนวิชาอ่ืนๆได ้

3. ด้านคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมี
ศีลธรรม 

4. ด้านบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึ กษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี 
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
ได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ใฝ่
ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอ
ปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
        2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย  

3) คารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

4) มี จิ ต อ า ส า  ห รื อ มี
จิตส านึกสาธารณะ 

5) มี ค ว ามรั ก  ภู มิ ใ จ ใน
ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย 
ศิ ลป วัฒนธร รม ไทย  
แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบั ติ ต่ า ง  ๆ  ในการ
เรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน 
การส่งงาน และการอยู่
ร่ ว ม กั น ใ น ห มู่ ค ณ ะ
ตลอดจนการแต่งกาย
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของ
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ ใ น
งานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงาน
ของผู้ อ่ืน  รวมถึ งสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ท างานเพ่ือสาธารณะเป็น
กลุ่ม จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน/องค์กรภายนอก 

4) ป ลู ก ฝั ง เ รื่ อ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ชั้นเรียนและส่งงานที่ ได้รับ
มอบหมายให้ตรงเวลา การ
แต่ งกายตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน
การปฏ ิบ ัต ิง าน หร ือสร ้า ง
ผ ล ง า น ที ่เ ป ็น ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเองโดย
ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบ
ผลงานบุคคลอ่ืน ตลอดทั้ง
ความซื่อสัตย์ในการสอบ   

3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมและ
การให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ   

4) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ
จิตส านึกสาธารณะ เช่น การ
จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การสอนในห้องเรียน  การ
เ ปิ ด -ปิ ด ส วิ ท ซ์ ไ ฟ  
เครื่องปรับอากาศ   พัดลม 
ฯลฯ                   

5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 

6) ประเมินจากพฤติกรรมที่                 
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
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          2.1.2  ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) สามารถน าความรู้  ไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

4) ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร
ความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ 
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1) ใช้ เทคนิคการสอนที่
หลากหลายโดยให้ความรู้
ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ
เน้นการปฏิบัติ ตลอดจน
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ 

2 )  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ค้นคว้ าหาความรู้ ด้ ว ย
ต น เ อ ง  แ ล ะ น า ม า
แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ กั บ
เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

3)  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ใ น ป ร ะ เ ด็ น     
ต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน
โดยใช้หลักการและทฤษฎี
ที่เก่ียวของ 

4) จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการ
เชิญวิ ทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือศึกษาดูงาน 

5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลง
มือปฏิบั ติ จ ริ ง โ ดยการ
จัดท าโครงการ 

 
 

1) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท า 
แบบฝึกหัด การสอบ การท า
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประ เ มิ น จ ากกา รน า เ สน อ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ต่าง ๆ  
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 2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า 
ประเมินทางเลือกเสนอ
วิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม 

2) มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์  เ พ่ือสร้าง
ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได ้

3) มีความสามารถในการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ต น เ อ ง แ ล ะ ก า ห น ด 
เป้าหมายในการพัฒนา
ตนเองได ้

1) กร ะตุ้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า คิ ด  
วิ เคราะห์อย่างเป็นระบบ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
การท ากรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด    
สร้างสรรค ์น าเสนอเป็นงาน
เ ขี ย น  แ ล ะ ฝึ ก พู ด ใ น 
โอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดท า
โครงการ 

 

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
ให้ศึกษา  ค้นคว้า การเขียน
รายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ
โดยใช้การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประ เมิ น จ ากผลง าน ใน เชิ ง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

  
            2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม

แ ล ะ ก ล้ า คิ ด  ก ล้ า
แ ส ด ง อ อ ก ใ น สิ่ ง ที่
ถูกต้อง 

2) มีความสามารถในการ
ปรับตัว ควบคุมอารมณ์
ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาท
ห น้ า ที่ ใ น ก า ร เ ป็ น
พ ล เ มื อ ง ที่ ดี  แ ล ะ
สามารถเป็นที่ พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด
บรรยากาศการท างานเป็น
กลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ เน้นให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันใน
ชั้นเรียน 

3) ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
คว า มสั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4) ให้นักศึกษามีโอกาสท า
โครงการที่มีประโยชน์ต่อ
สังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการท างาน 
กลุ่ม การน าเสนองานตาม
กลุ่มท่ี ได้รับมอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้น
เรียน  

3)  สังเกตการท างานร่วมกันของ
นักศึกษาในห้องเรียนในการ
ร่วมกลุ่ม 

4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของโครงการ 
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 2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
      
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีทักษะการใช้ภาษาใน
ก า ร สื่ อ ส า ร อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

3) มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล 

1) จัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสาร
ทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเลือก
แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร สน เทศแ ล ะ  ก า ร
สื่ อสาร ได้หลากหลาย
รูปแบบ 

3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ในสถานการณ์ที่
ต้ อ ง ใ ช้ ก า ร ค้ น ค ว้ า 
วิ เคราะห์  ข้ อมูล  และ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1) ประเมินจากการน าเสนอ    
ความคิด การรายงาน 

2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม     
การเรียนการสอนที่จัด 

3)  ประเมินจากการวิ เคราะห์
ข้อมูลการท ารายงานและ
กิจกรรมในห้องเรียน 

 

 

 
 
        2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน

วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
และอุดมการณ์ความเป็น
ครู   และปฏิบั ติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อดทนอดกลั้ น  มี ความ
เสียสละ  รับผิดชอบและ

1) ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติ
ต น  ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ
วิชาชีพครู  เ พ่ือ  ปลูกฝั ง
แบบอย่างในการครองตนให้
นั กศึ กษ า ได้ เ รี ยนรู้ แ ล ะ
ป ร ะ พ ฤ ติ ต น ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
ถูกต้อง 

1)  ประเมินระหว่างเรียนในทุก
รายวิชา ด้วยวิธีการประเมิน
ที่หลากหลาย  เช่น ผู้เรียน
ประเมินตนเอง กลุ่มเพ่ือน
ประเมินและประเมินโดย
ผู้สอน  โดยใช้การสังเกต 
สั ม ภ า ษ ณ์  ก า ร ส ะ ท้ อ น
ผลงาน เป็นต้น 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ซื่อสัตย์ต่องาน  ที่ ได้ รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  และสามารถ
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แ บ บ อย่ า ง ที่ ดี แ ก่ ศิ ษ ย์ 
ค ร อบค รั ว  สั ง คมแล ะ
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  แ ล ะ
เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะ
เป็นประชาธิปไตย คือ การ
เคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  ใช้
เหตุผลและปัญญาในการ
ด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4 ) มี ค ว า ม ก ล้ า ห า ญ แ ล ะ
แสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริ ยธรรมด้ วย
ความถูกต้องเหมาะสมกับ
สั ง ค ม  ก า รท า ง าน แล ะ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัด
ฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้อ่ืนและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตส านึกใน
การธ ารงความโปร่งใสของ
สั ง คมและประ เทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือน หรือการ

2)  ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก 
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
การปฏิบัติตนของครูใน
สังคมพหุวัฒนธรรมโดยใช้ 
กรณีตัวอย่างที่เป็นประเด็น
วิพากษ์ในสื่อสังคมออนไลน์
หรือสื่ออ่ืนๆ 

3)  ผู้ สอนทุ กคนต้อง ใช้การ
วิเคราะห์ประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของ
สังคมเชื่อมโยงกับบทบาท
ของครูที่ควรจะเป็นโดยใช้
การอภิปรายและร่วมกัน
สรุป 

4) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 
เ พ่ื อ เ ป็ น ก ารปลู ก ฝั ง ใ ห้
นักศึกษามี ระ เบี ยบวินั ย  
โ ด ย ก า ร เ น้ น ก า ร เ ข้ า
ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้ ต ร ง เ ว ล า  
ตลอดจนการแต่ งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  สถาบันและสังคม  
เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  จากการมี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผู้สอนจัดขึ้น
โดยเน้นการปฏิบัติการ 

5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่ เน้นการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  ทั้งระหว่างผู้เรียน
และแหล่งฝึกประสบการณ์

2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม 
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จริยธรรม ในลักษณะของ
การเขียนทบทวนงาน (after 
action review) 

3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรี ยน  การร่ วมกิจกรรม  
การแต่งกาย และการส่งงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4) ประเมินจากการเข้ าร่ วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
และการน าเสนองานของ
นักศึกษา 

5)  ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ลอกเลียนผลงาน  

 
วิชาชีพครู 

6) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  ยก
ย่องนักศึกษาที่ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง  รวมทั้งการ
ย ก ย่ อ ง พฤ ติ ก ร ร ม ที่ พึ ง
ประสงค์ในชั้นเรียน  

 
 2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มีความรอบรู้ในหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี  เนื้อหา
สาระด้านวิชาชีพของครู 
อ า ทิ  ค่ า นิ ย ม ข อ ง ค รู 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณ
ครู ปรัชญาความเป็นครู 
จิ ต วิ ท ย า ส า ห รั บ ค รู 
จิ ต วิ ท ย า พั ฒ น า ก า ร 
จิตวิทยาการเรียนรู้ เ พ่ือ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
สื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ 
การวิจัยและการพัฒนา
นวั ต ก ร รม เ พ่ื อ พัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะ
การนิ เทศและการสอน

1 )   จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายรูปแบบที่ เน้นทั้ ง 
ทฤษฎีและการปฏิบัติ งานใน
สภาพแวดล้อมจริงและเทคนิค
อ่ืนๆที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
การเรียนรู้แบบสืบสอบ  การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้
แบบโครงงาน  การเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  และต้อง
มีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 

2) ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพครู
ทั้งในอดีต ความเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ในสมัยปัจจุบันและแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น 
รายปีตลอดหลักสูตร 

4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนทั้งแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ส าคัญๆทางการศึกษา
แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่ เ ป็ น
สถานศึกษาโดยบูรณาการ การ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี (work integrate 

ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้
ครอบคลุมการประเมินด้าน
ความรู้  ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา 
3 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่
หลากหลายตรงตามสภาพ
จริง  ดังต่อไปนี้ 
   - ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การ
ท างานตามสภาพจริง 
   - ประเมินจากการสะท้อน
ผลงาน 
   - ประ เมินผลจากกลุ่ ม
เพ่ือน 
  - ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น
สถานศึกษา 
  - ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร
น าเสนอชิ้นงาน หรือรายงาน
การค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
งาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างาน
วิ จั ย แ ล ะ วั ด ป ร ะ เ มิ น 
ทั ก ษ ะ ก า ร ร่ ว ม มื อ
สร้างสรรค์  และทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณา
การความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการ
ข้ า ม ศ า ส ต ร์  อ า ทิ   
การบูรณาการการสอน
( Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge : TPACK)  
การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการ
ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
คณิตศาสตร์  (Science 
Technology 
Engineering and 
Mathematics 
Education : STEM)  
ชุ มชนแห่ ง กา ร เ รี ยนรู้ 
(Professional Learning 
Community :PLC) และ
มี ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ประยุกต์ใช้  

2) ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์ มีทักษะทาง
ภ า ษ า  วั ฒ น ธ ร ร ม 
วรรณคดี การแปลภาษา
มลายู สามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ภาษา
มลายู โดยใช้ความรู้ความ

learning) 
5) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 

ตรงมาเป็นวิทยากร 
6) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 

เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  
การท าโครงงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เข้ า ใจโครงสร้ างภาษา
มลายู และ เลื อก ใช้ วิ ธี /
รูปแบบการสอนภาษา
แบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะ
สัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณ
ในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่ อสารของนักเรี ยนได้ 
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการ
จัดสภาพแวดล้ อมการ
เ รี ย น รู้  ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ
แก้ปัญหาพัฒนาผู้ เรียน
และการประเมินผลการ
เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ม ล า ยู 
สามารถท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษามลายูและ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ทางภาษามลายู 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการ
อยู่ ร่ ว มกั น บน พ้ืน ฐ า น
ความแตกต่ า งทา งวัฒ
ธรรม สามารถเผชิญและ
เ ท่ า ทั น กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถน าแนวคิด
ปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตและพัฒนา
ตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ในการใช้ภาษาไทยและ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร
สื่อสารตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์ประ
ราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ ใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนา
ผู้ เ รี ยน  พัฒนางานและ
พัฒนาชุมชน 

  
  

 
2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1 ) คิ ด  ค้ น ห า  วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อเท็จจริง และประเมิน
ข้อมูล  สื่อ  สารสนเทศ
จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน 
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึก
สากล สามารถเผชิญและ
ก้ า ว ทั น กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล  เทคโนโลยีข้ าม
แ พ ล ท ฟ อ ร์ ม
( Platform)แ ล ะ โ ล ก
อนาคต น าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติ ง านและ
วินิ จฉั ย แก้ ปัญหาและ
พั ฒ น า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
คว าม รู้  ห ลั กก า รทา ง
ทฤษฎี  ป ระสบการณ์
ภ า ค ป ฏิ บั ติ  ค่ า นิ ย ม 

1) การเรียนรู้ผ่านวิธีสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
คิดประเมินค่า  และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรม
ในลักษณะ ต่าง ๆ เช่น  การ
อภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ 
หรือ    แก้ปัญหาในสถานการณ์ 
จ าลอง  กิจกรรมการ แก้ปัญหา
กิจกรรมการวิเคราะห์จากการ
มองต่างมุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม 

2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ   
เทคโนโลยี  การท าโครงงาน และ
การท าวิจัยในชั้นเรียน  

3) การเรียนรู้จากประสบการณ์   
ตรง  เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
กา รฝึ กทั กษะ   กา ร  สั ง เ กต 
พฤติกรรมผู้ เรียน  การสังเกต  

1) ประเมินจากผลงานการ
อภิปรายกลุ่ม  การคิด 
วิเคราะห์  หรือแก้ปัญหา
ในสถานการณ์จ าลอง 
กิจกรรมการแก้ปัญหา 
กิจกรรมการวิ เคราะห์ 
จากการมอง ต่างมุม 

 2) ประเมินความสามารถ
ทางปัญญาทั้งการคิดที่
เป็นนามธรรมและการ
แสดงออกที่เป็นรูปธรรม   
เช่น  จากกระบวนการ
ท า ง านของนั กศึ กษ า 
กระบวนการคิด  การสื่อ  
ความคิด  ความเข้าใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ของ    
ผลงาน 

3) วัดและประเมินจากผล
การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ ใหม่  การ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
แนวคิด  น โยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัด
ฐ า น ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2 )  เ ป็ น ผู้ น า ท า ง ปั ญ ญ า 
ส ามา รถคิ ด ริ เ ริ่ ม แล ะ
พั ฒ น า ง า น อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
มีความเข้มแข็งและกล้า
ห า ญ ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอด
ค ว า ม รู้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น 
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย่างสร้างสรรค์  

3 )  สร้ า งและประยุ กต์ ใ ช้
ความรู้ จากการท าวิจัย
และสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ ของผู้ เ รี ยนและ
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ เ ป็ น
ผู้ ส ร้ า งห รื อ ร่ ว มส ร้ า ง
นวัตกรรม รวมทั้ งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
และสังคม 

 

การสอน  การสัมภาษณ์หรือ  
พู ด คุ ย กั บ ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์    
การสอนในชั้นเรียน 

4) การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์    
ความรู้ ใหม่ (Research-based 
learning) 

 

น าเสนอผลงานการวิจัย 

 
 
          2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์

คว ามรู้ สึ กของผู้ อ่ื น  มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทาง

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียน กับ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม 

1) ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มและจากการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สังคม 

2 )  ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น 
ท างานเป็นทีม เป็นผู้น า
แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี  มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและ
ค น ใ น ชุ ม ช น  มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3 )  มี ความรั บผิ ดชอบต่ อ
หน้ าที่  ต่ อ ตน เ อ ง  ต่ อ
ผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และ
ต่ อส่ ว นรวม  ส ามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ตนเอง กลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ  มี ค ว า ม
เข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
กระบวนการกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้
ทักษะความสัมพันธ์และความ    
รับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการลงปฏิบัติ ในพ้ืนที่   ใน
สถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติจริง 

4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
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 โดยการเรียนแบบ มี
ส่ ว น ร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ก า ร    
(Participative learning   

   through action) 
5) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม   

เสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร 

ปฏิบัติกิจกรรม  
2) วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง     

ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอนและผู้ เรียนกับ
สังคม 

  - การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ ใ ช้ ก ระบวน
การกลุ่การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการลง
ป ฏิ บั ติ ใ น พ้ื น ที่ ใ น
สถานศึกษา   

  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
    ส่วนรว่มในการรับผิดชอบ 
    และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม โดย
การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ 

  - ผลงานจากการเรียนแบบ 
    ร่วมมือ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน  
    กลุ่มและการเป็นผู้น าใน

การอภิปรายซักถาม 
 

 
2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับ
ข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่
เป็นตัว เลขเชิงสถิติ  หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและ

1) กิจกรรมการเรียนการสอน 
ในรายวิชาต่ างๆ  โดยให้
ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือการ  
สื่อสาร  การติดต่อสื่อสาร   
ทั้งระดับบุคคล และกลุ่มคน   
โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และ   
น าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี   

1) ประเมินผลจากการน าเสนอ
งานของนักศึกษาโดยการ
สังเกตทักษะการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เ ชิ ง ตั ว เ ล ข  ก า ร
น า เ ส น อ เ ชิ ง ส ถิ ติ แ ล ะ
ประเมินทักษะการพูด   การ
เขียน  การใช้ เทคโนโลยี   
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ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ  อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การ
เขียน และการน าเสนอด้วย
รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม 

3) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น
ส าหรั บการ เ รี ยนรู้  กา ร
จัดการเรียนรู้  การท างาน 
การประชุม การจัดการและ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ 
รั บ แ ล ะ ส่ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจ
ที่ดีในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ  อีกทั้งตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน 

สารสนเทศที่หลากหลาย   
รูปแบบและวิธีการ 

2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล   
วิ เ คราะห์ สถานการณ์ทั้ ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง    
ส ถ า นกา รณ์ จ า ล อ งแล ะ    
น า เ สนอการแก้ ปั ญหาที่    
เ หม า ะสมที่ ห ล าก หล า ย   
รูปแบบและวิธีการ 

3 )ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ห ล า ย
สถานการณ ์

สารสนเทศ 
2) ใช้การทดสอบที่สอดคล้อง    

กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน   

การสืบค้นและการน าเสนอ    
รายงานประเด็นส าคัญโดย  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
ค ว า ม เ ชื่ อ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
หลั 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 
สื่ อ แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี ก า ร
สื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียน
โดยนใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพ

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นหลักการน าความรู้
ด้ านต่างๆที่จ า เป็นในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
และปฏิบั ติ ก ารจริ งทั้ ง ใน
ห้องเรียนและห้องทดลอง
ปฏิบัติการสอนสอน 

2) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น  การศึกษากรณี 
ตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ 
การสัง เกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์ หรือ

1) ประเมินผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและ
พั ฒ น า ก า ร ต า ม วั ย ข อ ง
นักเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการสอน  
และการสะท้อนความคิดใน
ห้ อ ง เ รี ย น  แ ล ะ สั ง เ ก ต
พฤติกรรม การสอนระหว่าง
ทดลองสอน ในสถานศึกษา  
เปรียบเทียบแผนการสอน 
สื่อการเรียนที่ท าส่งกับการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 

2) สามารถในการน าความรู้ทาง
จิ ต วิ ท ย า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
ร า ย บุ ค ค ล  อ อ ก แ บ บ
กิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ 
การบริหารจัดการ และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัด และ
ศักยภาพของผู้ เ รี ยนที่ มี
ค ว ามแตกต่ า ง ร ะหว่ า ง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและ
ผู้ เ รี ยนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
แ ล ะ ก า ร ท า ง า น ใ น
สถานการณ์จริง ส่งเสริม
กา ร พัฒนาการคิ ด  กา ร
ท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น  โดยบู รณาการการ
ท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เ พ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ด้วยความความซี่
อสั ตย์ สุ จ ริ ต  มี วิ นั ยและ

พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
การท า แผนการสอน การ
ผลิตสื่อประกอบการสอน 
การทดลองสอน การท าวิจัย
ในชั้ น เรี ยน การประเมิน
ผู้ เ รี ยนและการจั ด แหล่ ง
ประสบการณ์การ  เรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

3) การเรียนรู้รูปแบบการสอน
สมัยใหม่ที่พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 และหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  จาก
ต้นแบบในสื่อประเภทต่างๆ 
พร้อมทั้งการวิพากษ์จุดเด่น 
จุดด้อยของวิธีการต่างๆ 

ปฏิบัติจริงในหอ้งเรียน 
3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 

และทั กษะการสอนขอ ง
การศึ กษา  จ ากบุ คคลที่
เกี่ยวข้อง  เช่น จากนักเรียน 
ครูประจ าชั้น   ครู พ่ี เลี้ ยง  
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 

4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ 
วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียน    
การสอนเต็มเวลา 

5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะความ
เป็นครูและของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา  ผู้ ปกครอง  และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้  มีปัญญารู้คิด
แ ล ะ เ กิ ด ก า ร ใ ฝ่ รู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษ
ที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างานแบบร่วมมือ ทักษะ
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้ เ รี ยน  และการ
พัฒนาตนเอง 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping)   
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  ( ตามท่ีระบุไว้ใน
หมวดที่ 4  ข้อ 2 )  โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
 3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

     1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
2)  ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
      2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
      3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

        4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
              3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
                     1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง   

เหมาะสม 
         2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
          3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด  

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
               4)   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

    2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
    3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของ  

ตนเองและสังคมได ้  
5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

    3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ    
น าเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping) 
 

 
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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   

5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                   

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                   

5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ                   

5100140 สุนทรียะ                   

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                   

5100142 การคิดเชิงเหตุผล                   

5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                   

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง                   

5100145 ศาสตรพ์ระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                   

 
 
 
 
 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง
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 3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1)  คุณธรรม จริยธรรม  
                     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
     2)  ความรู้ 
                   1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  การวัด
ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน 
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ   การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical Content 
Knowledge : TPACK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM)  ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Professional Learning Community :PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

       2) ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
มลายู สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษามลายู โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษามลายูและเลือกใช้
วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  การวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษามลายู สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษามลายูและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษามลายู 
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  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

        4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน  
                     5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

  3)  ทักษะทางปัญญา 

         1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform)และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
                  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 
     4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                       1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 

    2) ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

    3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

   4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
     5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

   2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด 
การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 

   3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ  รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่
ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถงึการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 
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     6)  ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  
                      1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดการเรียนโดยนใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

          2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือ
น าไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการต่างๆเพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

       3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

      4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู ้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
     5) น าทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนา
ตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง(Literacy Skills)และทักษะชีวิต (Life Skills)  
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

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
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ3 
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                         

1101101คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณ และ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

                        

1102101 การพัฒนาหลักสูตร                         

1102202 วิทยาการจัดการเรียนรู ้1                         

1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู ้2                         

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

                        

1106201 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา                         

1104201 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้                         

1104302 การวิจัยและพัฒนานวตักรรม  
การเรยีนรู ้                         

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                           
1102404 คุรุนิพนธ์                         
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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 

1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1                         

1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2                         

1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3                         

1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4                         

2111101 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
มลาย ู ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

2111102 ภาษาศาสตรส์ าหรับครภูาษา
มลาย ู ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● 

2111103 การฟังและการพูดภาษามลายู 
1 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
2111104 การฟังและการพูดภาษามลายู 
2 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ3 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

2111105 การอ่านและการเขยีนภาษา
มลาย ู ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

2111206 การอ่านและการเขยีนเพื่อการ
สอนภาษามลาย ู ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ 

2111107 สัทศาสตรส์ าหรบัการสอน   
ภาษามลาย ู ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 

2111208 ไวยากรณส์ าหรับครูภาษา 
มลาย ู1 ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 

2111209 ไวยากรณส์ าหรับครูภาษา
มลายู 2 ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 

2111210 การออกแบบหลักสูตรและ
บทเรียนภาษามลายู ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● 

2111314 อักษรยาวีส าหรับการสอน
ภาษามลายู ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ3 
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

2111315 การแปลภาษามลาย ู ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● 
2111316 การสอนภาษามลายู เ ป็ น

ภาษาต่างประเทศ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ 

2111318 วรรณคดสี าหรับครูภาษา
มลาย ู ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ 

2111420 ภาษาศาสตรส์ังคมส าหรับครู
ภาษามลาย ู ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● 

2111421 การวิจัยในช้ันเรียนภาษา
มลาย ู ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● 

2107102 แนวการศึกษาวรรณคดไีทย                         
2107103 หลักภาษาไทย                          
2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต                         
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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 

107105 การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการและวิชาชีพ                         

2107207 ความคิดสร้างสรรค์กับการ
สรรสรา้งงานเขียน                         

2107208 คติชนวิทยา                         
2107209 ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย                         

2107211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครู
ภาษาไทย                         

2107212 พัฒนาการของภาษาไทย                         
2107317 การออกแบบการจัดการ

เรียนรูภ้าษาไทย                         

2108101 การฟังและการพูดส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                         

2108102 หลักภาษาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                         
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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 

2108104 การจัดการชั้นเรียน   
ภาษาอังกฤษ                         

2108105 การอ่านเพื่อการคดิวิเคราะห์
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ                         

2108206 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ                         

2108208 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                         

2108210 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ                         

2108211 การเขียนเชิงวิชาการ
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ                         

2108312 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ                         

2108314 การจัดการเรียนรู้ภาษา 
            อังกฤษส าหรับผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ) 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

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 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

2110101 ภาษาจีนระดับต้น 1                  

2110102 การฟังและการพูดภาษาจีน 1                  

2110103 การเขียนภาษาจีน 1                  

2110104 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง                  

2110105 ภาษาจีนระดับต้น 2                  

2110106 การฟังและการพูดภาษาจีน 2                  
2110107 การเขียนภาษาจีน 2                  

2110108 การอ่านภาษาจีน 1                  

2110109 ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน                  
2110110 ภาษาจีนระดับกลาง 1                  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
    2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
          2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบรายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สุ่มนักศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของผู้เรียนในรายวิชานั้นจัดกิจกรรมทวนสอบตามกรอบเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
    2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
            (1) แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 
             (2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและรายงาน
ผลการประชุม 
             (3) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 (1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ โดยการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาภายใน 1 ปี 
 (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอสัมภาษณ์และการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นต้นไป 
 (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยการส่ง
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บัณฑิตแสดงข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

- ประเมินความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตจากตัวบัณฑิต 
       - ประเมินจากบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพ ในเรื่องของความพร้อมทางด้านความรู้จาก  
          สาขาวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 ข้อที่ 13 เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็๗การศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษากหนดเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์
ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชาและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

2. ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศสัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 
 1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน          
การสอน 
 1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
  2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
  2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร  
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
  2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่ทาง
วิชาการ 

          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
กำรก ำกับหลักสูตรด ำเนินงำนในรูปคณะกรรมกำร ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนวิชำกำร และงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เรียน 
ประสำนกับมหำวิทยำลัย และเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น และมีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
1. ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ

หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ให้ ก้ า ว ทั น ก ร ะแ ส ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากร
ผู้สอน ที่ เป็นผู้น าด้านการ
พัฒน า  อ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
สามารถผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ ทักษะที่ตรงต่อความ
ต้องการของสถานศึกษา 

 

1 . จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี 

3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ให้ไปศึกษาดูงาน    
ในหลักสูตรหรือวิชาการ 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5. ส ารวจความต้องการความรู้
ทักษะของนักศึกษา เพ่ือน ามา
พัฒนาหลักสูตร 

6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต 

 

1. หลักสูตรที่สำมำรถอ้ำงอิงได้กับ
มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดความ
ทันสมั ยและมีการปรั บปรุ ง   
สม่ าเสมอ 

2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
   อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี   
3. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ  

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขา
ทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องร้อยละ 90 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาดู
งานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 
ครั้ง ใน 2 ปี 

5. มีการน าผลการประเมินผลการ
ส ารวจความต้องการความรู้  
ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง
หลักสูตร  

6. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
มาปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่
รู้ เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์  
เน้นประสบการณ์จริง เพ่ือ
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบัติ  มีแนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชา
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น รู้
ประสบการณ์การท างานใน
สาขาวิชาชีพครู  

 

1. มีแผนการสอนและสื่อการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. มีจ านวนวิชาเรียนที่มีภาค     
ปฏิบัติวิชาชีพครู มากกว่า 1 
รายวิชา  
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
3. ประเมินมาตรฐานของ

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 ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษาที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

 

1 . มี ร าย ง านผลการประ เมิ น
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายใน และ
ภายนอกทุกๆ 4 ปี   

2. มีฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง   
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา 

3. มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของนักศึกษา
น ามาปรับปรุงหลักสูตร  

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การบริหารงบประมาณ 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการ เรี ยนรู้ ด้ วย
ตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับการ เรี ยนรู้  ด้ วย
ตนเองของนักศึกษา 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  2.2.1 สถานที่ 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

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

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

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

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
 

 ห้องประชุมบัวแก้ว      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมเก้ายอด     ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมสรรเสริญ   ขนาดจุ 400 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
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  2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษามลายู 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว 

1. คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 

  
 
 
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะครุศาสตร์ 

   
 2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์

เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

     1) เอกสารและต ารา 
     1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย            จ านวน 174 ชื่อเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 174 ชื่อเรื่อง 
3) วารสาร/นิตยาสาร 
3.1  ภาษาไทย            จ านวน    230 ชื่อเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      - ชื่อเรื่อง 
   รวม 230 ชื่อเรื่อง 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 90  เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์ (Printer) 4  เครื่อง 
3. เครื่องฉายข้ามศีรษะ 5  เครื่อง 
4. เครื่อง Visualizer 2  เครื่อง 
5. เครื่อง Copy  Printer 2  เครื่อง 
6. เครื่องถ่ายเอกสาร 1  เครื่อง 
7. เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1  เครื่อง 
8. เครื่องโทรสาร 1  เครื่อง 
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2)  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline 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 และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     ปี 1997-ปัจจุบัน 
       2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง(Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา 
บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี 
เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
     2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
     2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
         2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
      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 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไป
ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
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    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 

 2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานที่ส าหรับการ
เรียนการสอน  
  
2. สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอน  
  
3. สื่อการเรียนการสอน 
  
  
  
  
 
 
4. หนังสือห้องสมุด 
  
 
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดย
มี ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
6. โรงเรียนส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  
 
 
 
7. จัดให้มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ

1. มีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 

2. มีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจ านวนนักศึกษา 

3. มีจ านวนเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ
ก ร ะ ด า น อั จ ฉ ริ ย ะ  แ ล ะ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 
เพียงพอ ต่อจ านวนห้องเรียน
และนักศกึษา  
4. มีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 

 
5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีส านักวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา 
และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 
6. มีโรงเรียนส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 
1 โรงเรียน และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพียงพอตามจ านวน
นักศึกษา 

7. มีห้องประจ าหลักสูตร 

8. มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการ
ให้ บ ริ ก า รหนั ง สื อ ว า รสา ร 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

วารสารเกี่ยวกับสาขา 
9. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้  เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้
ค าปรึกษา 
10. จั ด ส ร ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย           
เ พ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน   

เกี่ยวกับสาขา 

9. มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นเว็บไซต์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้
ค าปรึกษา 

10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ร้ ส า ย           
เ พ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน เ พี ย ง พอต ามจ า น ว น
นักศึกษา 

 
      2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่ อ แ ล ะช่ อ งท า งก า ร เ รี ย น รู้     
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์  พร้อมใช้ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

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 
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3. การบริหารคณาจารย์  
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
           3.1.3 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้สอน  จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ 

หรือกรณีขาดแคลนอาจารย์ 
3.3.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และต้องเสนอ

ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 
3.3.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร เป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหา 

ผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 

          3.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  และมีความรู้ด้าน

การศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่ วโมงให้ค าปรึกษา  
(Office Hours)  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า
ในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบของตนเองในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
เ พ่ื อ น า ข้ อ มู ล ม า ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ร ว ม ถึ ง ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล วิ จั ย  

อันเกี่ยวเนื่องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา อีก
ทั้งใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
 

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

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

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

x x x x x 

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

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
      การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ x x x x x 



    

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

13. นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

15. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาร้อยละ 25 
ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  กระบวนกำรที่จะใช้ในกำรประเมินและปรับปรุงยุทธศำสตร์ที่วำงแผนไว้เพ่ือพัฒนำ             
กำรเรียนกำรสอนนั้น พิจำรณำจำกตัวผู้เรียนโดยอำจำรย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ                 
ว่ำมีควำมเข้ำใจหรือไม่ โดยอำจประเมินจำกกำรทดสอบย่อย กำรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำ             
กำรอภิปรำยโต้ตอบจำกนักศึกษำ กำรตอบค ำถำมของนักศึกษำในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจำกที่กล่ำว
ข้ำงต้นแล้ว ก็ควรจะสำมำรถประเมินเบื้องต้นได้ว่ำ ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจหรือไม่ หำกวิธีกำรที่ใช้ไม่สำมำรถท ำ
ให้ผู้เรียนเข้ำใจได้ ก็จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีสอน กำรทดสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน                 
จะสำมำรถชี้ได้ว่ำผู้เรียนมีควำมเข้ำใจหรือไม่ในเนื้อหำที่ได้สอนไป หำกพบว่ำมี ปัญหำก็จะต้องมีกำร
ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในโอกำสต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
                     1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง คือ 
                              ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
           1.2.2   คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์ 

          สอนของอาจารย์ 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
        การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้อง
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา โดย
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ 
และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
        การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
        การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 จำกกำรรวบรวมข้อมูล กำรสัมมนำ และกำรประชุม ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ และผู้ใช้บัณฑิต 
จะท ำให้ทรำบปัญหำของกำรบริหำรหลักสูตรทั้งในภำพรวม และในแต่ละรำยวิชำ กรณีที่พบปัญหำของ
รำยวิชำก็สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรปรับปรุงรำยวิชำนั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นกำรปรับปรุงย่อยในกำรปรับปรุง
ย่อยนั้นควรท ำได้ตลอดเวลำที่พบปัญหำ ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท ำทุก 4 ปี ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



    

 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

กำรปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำมลำยู  พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการ
ปรับปรุงได้  ดังนี้    

 
หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง  (พุทธศักราช 2562) หมาย

เหตุ 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษา
มลาย ู
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in 
Melayu 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หลักสตูรหลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษามลาย ู
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program 
in Malay Language Teaching 

  
ปรับปรุง 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู) 
ค.บ. (ภาษามลายู) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of  Education 
                     Program in Melayu 
                     B.Ed. (Melayu) 

 2. ชื่อปริญญา  
ช่ือภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษามลายู) 
ค.บ. (การสอนภาษามลายู) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of  Education 
                     Program in Malay Language 

Teaching 
                     B.Ed. (Malay Language 

Teaching)     

 
 

ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษามลายู เน้นความ
เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่และเป็นครูมืออาชีพในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค  
    

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษามลายู เน้นความ
เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่และเป็นครูมืออาชีพในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค  
   

 
 

คงเดิม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอน

วิชาภาษามลายูภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถ
ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษามลายู
ได้ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม มี เหตุผล มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3) มีความภูมิใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
 
 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1) มีความเช่ียวชาญทางด้านทักษะการฟัง พูด 

อ่านและเขียนภาษามลายูและสามารถ น ามาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอน
วิชาภาษามลายูภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถ
ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา
มลายูได้ 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

4) มีความภูมิใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ 

5) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

 
 
 

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง  (พุทธศักราช 2562) หมาย
เหตุ 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวภิาค 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค 

  

 
ปรับปรุง 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
   ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต 
  

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า     
149 หน่วยกิต 

  

 
ปรับใหม ่

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต  

แบ่งเป็น 
        1) วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 50  หน่วยกิต 
        วิชาชีพครูบังคับไม่น้อยกว่า 34   หน่วยกิต 
        วิชาชีพครูเลือกไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
        วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูไมน่้อยกว่า 14   หน่วย
กิต 
     2) วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า  81 หน่วยกิต 
         วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า  70 หน่วยกิต 
         วิชาการสอน     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         วิชาเนื้อหาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต   

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต  

แบ่งเป็น 
        2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
           1) วิชาชีพครู ไม่น้อยกวา่ 31 หน่วยกิต 
           2) วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 
       2.2 วิชาเอกไม่น้อยกว่า  70 หน่วยกิต 
           1) วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
           2) วิชาโท   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
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8. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  
หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมน่้อยกว่า 
          12  หน่วยกิต 

1.1 บังคับเรียน      10  หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูด 
 และการเขียน                  2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู ้        2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
 และพัฒนาการเรียนรู ้        2(1-2-3) 
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
                                                2(1-2-3) 
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                           2(1-2-3) 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ 
 
 
 

8. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  
หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมน่้อยกว่า 
       12  หน่วยกิต 
5100136  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
5100137  ทักษะการพูดและการฟัง 
               ภาษาอังกฤษ                3(2-2-5) 
5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-
5) 
5100139  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 
 หน่วยกิต 
5100140  สุนทรียะ                   3(2-2-5) 
5100141  การสรา้งเสริมและดูแลสุขภาวะ  3(2-2-5) 

3. กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า   
9  หน่วยกิต 

5100142  การคิดเชิงเหตุผล          3(2-2-5) 
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การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรยีนวิชา 2100101 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)  

1.2 เลือกเรยีน  2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย               
                                  2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 
 การอ่านภาษาอังกฤษ         2(1-2-3)                           
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน 
 และการเขียน                  2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน         2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2                                          2(1-2-3)   

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า   
6 หน่วยกิต 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข       2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์               2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                   2(1-2-3) 
2100118 ความจริงของชีวิต              2(2-0-4) 
2100119 การพัฒนาตน                   2(2-0-4) 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต          2(1-2-3) 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกติ 

2150101 สังคมภิวัตน์                    2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม          2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต      2(1-2-3)  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย       2(1-2-3)กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
                                                2(1-2-3) 
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                   2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
                                   2(1-2-3)  2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
                                                2(1-2-3) 

5100143  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ           
3(2-2-5) 
5100144  พลเมืองที่เข้มแข็ง       3(2-2-5) 

1. กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   ไมน่้อยกว่า  
3 หน่วยกิต 

5100145  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                        
              3(2-2-5) 
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4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต                     
    2(1-2-3) 

  

9. ค าอธิบายรายวิชา  
   9.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
             Thai for Communication 
           ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะ เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต 
ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพ
ปัญห าแ ละ แน วทา ง กา รแก้ ไ ข ก า ร ใ ช้ภ าษ า ใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
         Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and 
information communication,  conducting 
informative presentation, giving opinion, 
suggestion and rational criticism, study of 
problem conditions and its solutions of 
language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                     

2(1-2-3) 
             Speaking and Writing Skills  
             Development 
            หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึก
การพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อ
แก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน 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 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
   9.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
5100136  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
              Thai for Communication 
         ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก เรื่อง
ที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกใน
โอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการ
พูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความ
จากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง 
ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน 
         Use Thai language to communicate 
properly according to the situation. Analyze 
and summarize the main points of the story 
that being heard. Use critical thinking in things 
that being seen, speaking with positive 
communication on various occasions, and in 
various language levels. Using tones of voice 
to communicate. Read aloud according to 
orthography. Read for comprehension from 
various types of writing, writing various types 
of works according to the principles of 
writing, having manners for listening, speaking, 
reading and writing 
5100136  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    

3 (2-2-5) 
              English Speaking and Listening   

Skills 
           พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ 
ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้
ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของมิศาสตร์
ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ ง่ายและเป็น
กิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่
ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ 
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writing,  essay and article writing with the 
emphasis on standard language used in a 
certain writing and practice in criticizing 
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ     2(1-2-3) 
                                 2(1-2-3) 
             Thai for Careers          
  การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
              Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to 
communicate effectively in accordance 
with the rules; both for daily life and 
career as well as presentation; providing 
knowledge, analyzing opinion and 
suggestion through the process of 
academic research to be used in various 
situations for the sake of benefit in 
performing duty and everyday use. 
 
2100104    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
                พัฒนาการเรียนรู้          2(1-2-3) 
                English for Communication                
 and Learning Development 
                 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้ งการฟั ง พูด  อ่ าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันใน
สถานการณ์การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  
การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการ
ให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดง
คว า ม คิ ด เ ห็ น   พั ฒน า ทั ก ษะ ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ  
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การ
กล่าวลา  ค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น 

ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด
โต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดย
ใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่ เหมาะสมตาม
มารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง 
อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ 
การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

                  Explain and summarize essential 
topics, listen to conversation and short 
passages for main ideas, use sentences and 
idioms regarding surroundings (such as basic 
information, family information, shopping, 
local geography, employment), practice 
communication English using dialogues 
appropriate to everyday situations, making 
use of communicative activities, Speaking and 
practice in different situation including using 
language ,intonation of words with proper 
manner, understand English as used in daily 
life and cultural backgrounds of English 
speaking countries, emphasis on speaking, 
listening, reading, and writing, practice 
communication skills, inquiry, search for 
information, and practice in communication 
through several different situations 
 
 
5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
              3(2-2-5) 
              English Usage and 

Communication 
          เ ข้ า ใ จ ข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ า กก า ร ฟั ง เ กี่ ย ว กั บ
ชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค าบรรยาย 
บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนา
จากหัวข้อท่ีคุ้นเคย และสนใจ ให้ค าแนะน า ให้เหตุผล 
และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้ง
และให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อท่ี 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง  (พุทธศักราช 2562) หมาย

103 



    

 

เหตุ 
การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   Development of English 
communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting, leave-taking, self- 
introduction  and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, 
objects and places, inquiring and information 
giving, talking on the telephone and expressing 
opinion; development of skills in using tools 
and resources for communicative study such as 
dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative 
development. 
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร2(1-2-3) 
             Melayu for Communication 
            ก า ร ใ ช้ ภ า ษ าม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน า
แบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
              Use of  Melayu for communication in 
daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple introduction  
emphasizing on listening and speaking skills 
2100108     ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
                 พัฒนาการเรียนรู้        2(1-2-3)  
   Melayu for Communication  
         and Learning Development  
             พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายู เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า     การติดต่อ
สอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียน
ประโยคที่ไม่ซับ 
  Development of Melayu in listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life ,  

คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความส าคัญ 
และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่
อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่
เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็น
ต่อการสื่อสาร   
           Use listening skill to understand 
information related to daily life, education, 
and lecture. Listen and take note with 
standard English. Talk about personal 
interests or familiar topics, give suggestions 
and reasons, deal with service problems, talk 
about unexpected incident or accidents, 
describe experience, auguring with reasons, 
make a presentation connecting with familiar 
situations and summaries the information. 
Use reading comprehension techniques to 
find main idea and support details or related 
information. Write a report about familiar 
topics on experience, situations, thoughts, 
ideas, and expectations. Write letters with 
standard formats related to interesting topics 
in order to develop listening, speaking, 
reading, and writing which are needed for 
communication 
5100139  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ  3(2-2-5) 
English for Professional Purposes 
       พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเช่ียวชาญ 
โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้
พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด 
สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่
หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็น
ที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบาย
มุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและ
เสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ 
     Practice speaking in natural and realistic 
setting with native speaker in the English 
saturated atmosphere, practice with text 
representing spoken language in abstract and  
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practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different 
situations ; self-introduction, greeting, leave-
taking, giving suggestion, inquiring information 
nationally and internationally as well as  
practice of simple sentence writing 
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1  
            2(1-2-3)     2(1-2-3) 
             English for Communication 1 
              การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพื้นฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
    Practice of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary 
and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking 
countries including appropriate social etiquette 
2100117 ภ าษ า ไทย เ พ่ื อ ก า ร ป ร ะ กอ บอาชี พ         

2(1-2-3) 
          Thai for Careers 
              การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้ง
ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
                Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, reading 
and writing in order to communicate 
effectively in accordance with the rules; both 
for daily life and career as well as presenting, 
providing knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic  

concrete, describe perspective on problem 
about advantage and disadvantage, practice 
using English for communication through 
English Camp 

1) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 
5100140  สุนทรียะ    3 (2-2-5) 
     ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ
เพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน 
เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการร าวง
ในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง 
วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อ
การเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ 
น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
         Sing in rhythm, melody, and lyrics of 
modern Thai songs and Thai standard dance 
songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai 
standard 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, present and criticize the art 
works 
5100141  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  
           3(2-2-5) 
           Health Promotion and Care 
            สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 
และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบ
กีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อม
ในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีส าคัญ 
          Search for information, analyze, 
summarize health promotion and care, the 
importance of sports and recreation, and  
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เหตุ 
research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to the 
career and daily life 
 
 
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
2100103   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
                                          2(2-0-4)             
          Principles of Reading and                
 Writing Thai Words 
                หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค า
ไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทย
ผิ ด ไ ปจากกฎ เกณฑ์   เ ก็ บ รวบรวม   วิ เ ค ร าะห์  
เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
           Principles of reading and writing Thai 
words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, 
analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, 
discussing, summarizing, solution finding and 
promoting the correct reading and writing Thai 
words 
2100105 ก า ร พั ฒน าทั กษ ะก า ร พู ด แล ะก า ร              
 อ่านภาษาอังกฤษ          2(1-2-3) 
 Development of Speaking       and Reading Skills in English 
 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด แ ล ะ อ่ า น
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน และ
ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
Effective development of speaking and reading 
skills in English , practice of speaking both 
individual and groups,  efficient class 
presentation and reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 
 
 
 
 

public policy of health promotion, create and 
arrange the health promotion and using 
English for communication through physical, 
mind, society and wisdom care, create sports 
and recreation for learning management, 
readiness of health promotion and care of 
main issue   

1) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
5100142  การคิดเชิงเหตุผล    3 (2-2-5) 
              Logical thinking 
       วิ เคราะห์  ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณ
ตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ 
การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิง
ภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
         Analyze, design and present how to 
calculate in order of steps of operation, 
numbers, poroportions, percentages, 
problems solving, reasoning, giving conditions 
in term of language and symbolic and 
pattern of explaining the phenomena that 
occur in everyday life. Analysis of problems 
solving, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain information in today's 
global and making decisions based on data 
5100143  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและ 

อาชีพ    3 (2-2-5) 
21st Century Skills for Living and 
Occupations 

             สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ
ทักษะ 8cs และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
          Explore, analyze 8Cs’s concepts 
and information media and technology skills 
by integrate and apply to develop the 
important  
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2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
              และการเขียน              2(1-2-3) 
            English for Reading and            Writing Development 
               พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ
อ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเป็นต้น 
         Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on 
correct forms and functions for educational 
and career purposes such as writing a letter, 
filling in an application form, writing a report, 
etc. 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน        2(1-2-3) 
             Basic Melayu  
              ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคม 
          The practice of listening, speaking, 
reading and writing; the study of basic 
sentence patterns; the basic sentence 
combination and study of Melayu expressions; 
practice of presenting information in terms of 
providing knowledge and opinions for its 
application in accordance with the social 
context. 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
             Chinese for Communication    Chinese for Communication    
           การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การ
ถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
กับเจ้าของภาษาได้ 
          Use of Chinese for communication in, 

Skills for life-living and effective working in 
the 21st century era 
5100144  พลเมืองท่ีเข้มแข็ง    3 (2-2-5) 
              Potency Citizenship 
        วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ 
และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความ
เสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม 
กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์  และวิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิต
สาธารณะ 
         Analyze, design practice, create 
projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences in 
equality, respecting 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 other 
people’s right, have a volunteer spirit and 
public mind 

1) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  
5100145  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                             
                                                 3(2-2-5) 
           The King Wisdom for Local 

Development 
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่ งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิ เคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม 
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daily life, daily conversations such as greeting 

introduction, etc. with an emphasis on listening 
and speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
             อั กษรภาษาอาหรั บ  หลั กการสร้ า งค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
               Arabic alphabets, word and 
sentence formation processes, practice of 
listening, speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life and be able 
to apply in communicating with native 
speakers 
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2              2(1-2-3) 
             English for Communication 2 
              การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 
              Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers; 
practice of thinking skills, problem solving 
analyzing and decision making skills for daily 
life and future career 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3)  Happiness Study 
              Happiness Study 
               ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น 
และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของ
ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
               Definition and scope of physical and 
mental happiness, being optimistic , self -  

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีม
ภาคีเครือข่าย 
        Apply the royal working guideline, self-
sufficient concept, and sustainable 
development in their daily lives, study 
concepts and principles of the royal projects, 
as well as analyze the intelligent learning 
approach for pilot community development 
based on the king wisdom and the integrated 
participation with related sectors 
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appreciated and also other surroundings, 
multicultural adjustment, emotional quotient 
for living and coexisting, practice of doctrine, 
morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 2(2-0-4) 
             Aesthetics Approach 
              ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและ
ศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความ
งาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับ
ท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการ
สร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 
               Philosophy of beauty, nature and 
art, the paradigmatic perspective, perception 
of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local 
and international artistic patterns in terms of 
ideas, techniques, and methods in creating 
and applying to real life situations 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชวิีต 
                                              2(1-2-3)     2(1-2-3) 
              Information For Life Long  Learning 
              ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วย
ตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบ
และขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
               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 
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2100118  ความจริงของชีวิต        2(2-0-4) 
              Truth of Life 
 ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไป
ประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและ
สังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู
โลกทัศนแบบตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของ
โลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนม
นุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและ
สังคม 
               Meaning of life, living in today 
society with science and information 
technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, 
life and society, moral and ethics development 
based on religious precepts, peaceful life and 
society, different worldview perception, 
advantages and disadvantages analyzing of 
worldviews in order to find out truth and 
meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society 
2100119  การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
    Self Development 
 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence process 
and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress 
managing, human relations creating, teamwork 
and conflict managing 
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2100120  สนุทรียภาพเพ่ือชวิีต 2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนก
ข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการ
รับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน 
และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการ
แสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 
 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน ์ 2(2-0-4) 
 Socialization 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relationships between human 
beings and environments in Thai society; 
ASEAN and world societies, globalization and 
natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions 
including culture, tradition, economics and 
political affairsy in various dimensions 
including culture, tradition, economics and 
political affairs 
2150102  การจัดการทางสงัคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อน าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
       Analysis of multi-cultural diversity leading 
to natural resources management handv 
environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy philosophy; 
utilizing appropriate technology for living in 
local community   
2150103  ทักษะชวิีตและจติสาธารณะ 
 2(1-2-3)   2(1-2-3) 
 Life Skills and Public  Conscious 

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 
โลกาภิวั ตน์  ทักษะการคิด  การตัดสินใ จ  การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ
การบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญ
ของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; development 
of interpersonal relationships and communication, 
self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public 
consciousness in order to be peaceful coexistence 
2150108  ทักษะในการด าเนินชวีิต    2(1-2-3) 
 Skills for Life   
 ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น
ชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และ
การเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
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             Significance and elements of living 
skills in new societies concerning analysis, 
situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human 
relations and communication; decision making 
and problem solving in daily life; emotional 
and stress management; activities for stress 
relief 
2150109  ชวิีตและวัฒนธรรมไทย    2(1-2-3)                
 Life and Thai Culture 
 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
 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  
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน  
           2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life 
 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, 
hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
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4100102  วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 2(1-2-3)     2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life De  Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process 
and scientific attitude; importance and impact 
of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจ าวัน              

2(1-2-3)    2(1-2-3) 
 Information Technology in          Daily Life 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน     
 2(1-2-3)     2(1-2-3)  
 Science in Daily Life 
 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า 
การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่ องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะ
ต่ า งๆ  ของมนุษย์  พั นธุ กรรม  สาร เคมี  ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา       
 Energy and its sources; electric energy 
and electricity generation, electric circuits in 
houses and electrical equipment; principles of 
electrical devices, energy for living; human  
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organ systems, heredity; chemical using in 
daily life; using microorganism in food 
industries; agricultural and industrial 
production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                      

2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life  
 Development 
  กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือก
กีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลัก
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะ
ด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ 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 
 

  

10.1 หมวดวิชาวิชาเอก 
2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น 
             2(1-2-3) 
             Basic Melayu Listening and 

Speaking      
 ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสาร การแสดงบทบาทสมมุติในชีวิตประจ าวัน ฟัง
การสนทนาโดยเจ้าของภาษาจากสื่อต่าง ๆ    การแยก
ส าเนียงภาษามลายูที่หลากหลาย เข้าใจ และโต้ตอบได้
อย่างถูกต้อง 
 
 

10.1 หมวดวิชาวิชาเอก 
2111101 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมลาย ู
                3(2-2-5) 

       Malay History and Culture                                        
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งวัฒนธรรมมลายู เพื่อน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนภาษามลายู 
      Study about history from the past to the 
present Including the Malay culture to be 
used in Malay language teaching 

ปรับ
ใหม่ 
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        Melayu speaking and listening 
skills for communication; role-plays in 
daily life; listening practices from various 
kinds     of materials by Melayu native 
speaker; the differentiation       of 
Melayu accents; comprehension and 
response in the right way 

2111202 การฟังและพูดภาษามลายู  ระดับกลาง
 2(1-2-3)       

             Melayu for Intermediate Listening 
and Speaking  

        ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ในบริบทที่มีความซับซ้อนขึ้น เน้นความเข้าใจในการฟัง 
การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาท
สมมุติ บทละครสั้น การสัมภาษณ์ และการรายงาน 

          Melayu listening and speaking for 
communication in the complex context; the 
emphasis of comprehension, response, opinion 
expression, role-play, skit, interview, and report 

2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง
        2(1-2-3) 
 Advanced Melayu Listening and 

Speaking      
 ทักษะการฟัง และพูดภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารในระดับที่สูงขึ้น เน้นความเข้าใจ และวิเคราะห์
จากการฟังข่าว การอภิปราย การฟังค าบรรยาย การ
น าเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ
ประเด็นโต้แย้ง เทคนิคการพูดในท่ีชุมชน การโต้วาที ใช้
ภาษาที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์   
            Advanced Melayu listening and 
speaking;  the emphasis of understanding 
and analysis of news, discussion, 
presen- tations, comments, opinion, and 
arguments; techniques of public 
 

2111102 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษามลายู 
             3(2-2-5) 

Linguistics for Malay Teachers 
        ต้ นก า เ นิ ด ขอ งภ าษ า  ค ว าม เป็ นม าขอ ง
ภาษาศาสตร์ เสียง   และโครงสร้าง การสร้างค า วจี
วิภาคเบื้องต้น วากยสัมพันธ์เบื้องต้น  
อรรถศาสตร์เบื้องต้น การปรับใช้ในการสอนภาษา
มลายู 
        Origin of language, nature of linguistics, 
sounds and structure, word formation, basic 
morphology, basic syntax, basic semantic, the 
application in Malay language teaching 
 2111103 การฟังและการพูดภาษามลายู 1     

2(1-2-3) 
             Malay Listening and Speaking 1 
         ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู เพื่อการ
สื่อสาร การแสดงบทบาทสมมุติในชีวิตประจ าวัน ฟัง
การสนทนาโดยเจ้าของภาษาจากสื่อต่าง ๆ    การแยก
ส าเนียงภาษามลายูที่หลากหลาย เข้าใจ และโต้ตอบได้
อย่างถูกต้อง 
        Malay speaking and listening skills for 
communication; role-plays in daily life; 
listening practices from various kinds of 
materials by Malay native speaker; the 
differentiation of Malay accents; 
comprehension and response in the 
right way 
2111104 การฟังและการพูดภาษามลายู 2 
             3(2-2-5) 

Malay Listening and  Speaking 2 
       ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ในระดับที่สูงขึ้น น้นความเข้าใจ และวิเคราะห์จากการ
ฟังข่าว การอภิปราย การฟังค าบรรยาย การน าเสนอ
งาน การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอประเด็น
โต้แย้ง เทคนิคการพูดในท่ีชุมชน การโต้วาที ใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์   
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speaking and debate; using language in 
an appropriate role and situation 
2111104 การอ่านและการตีความภาษามลายู    

2(1-2-3) 
Melayu Reading and Interpretation 

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร อ่ า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ การตีความเพื่อท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
การสรุปใจความ การอ่านเพื่อหาประเภทของบริบท 
อาทิ พรรณนา บรรยาย เปรียบเทียบ และการให้
ความหมาย                        

Principles and techniques of reading; 
interpretation for comprehension; reading for 
main idea; reading for distinguishing  types of 
context, explanation, expository, comparison 
and  meaning   
2111205 การอ่านแบบบูรณาการ 2(1-2-3) 
             Integrated Reading  
         การอ่านและการตีความเพื่อความเข้าใจระดับ
ค าศัพท์ และประโยคที่ซับซ้อน วิเคราะห์ และอธิบาย
ความหมายแฝง ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและตีความ
แนวคิดจากบทที่อ่าน 

    Reading and interpretation for 
comprehension in word level and complex sentence level; the analysis and des- cription of implied meaning; the relationship of reading texts and conceptual interpretation   
2111109 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับต้น  
             3(3-0-6) 

             Basic Melayu Grammar 
ชนิดของค า โครงสร้างของค า การสร้าค าแบบ

ต่าง ๆ การใช้ค า   ในประโยค โครงสร้างพื้นฐาน การ
เรียงค าตามหลักไวยากรณ์ภาษามลายู การวิเคราะห์
ประโยคตามทฤษฎีภาษาศาสตร์  
            Word type; Word structure; world 
formation; word choice in sentence; basic 
structure; the sentence structure analysis; word 
order and sentence in Melayu grammar  

 
 
 
 
 

       Advanced Melayu listening and 
speaking; the emphasis of 
understanding and analysis of news, 
discussion, presen- tations, comments, 
opinion, and arguments; techniques of 
public speaking and debate; using 
language in an appropriate role and 
situation 
2111105 การอ่านและการเขียนภาษามลาย ู                                

             3(2-2-5)  
             Malay Reading and Writing 
       การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจระดับ
ค าศัพท์ และประโยคที่ซับซ้อน วิเคราะห์ และอธิบาย
ความหมายแฝง ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและตีความ
แนวคิดจากบทที่อ่าน 
       Reading and writing for comprehension 
in word level and complex sentence level 
the analysis and des- cription of implied 
meaning; the relationship of reading texts 
and conceptual interpretation  
2111206 การอ่านและการเขียนเพ่ือการสอนภาษา

มลายู  3(2-2-5)  
Reading and Writing for Melayu 
Teaching 

          ทักษะการอ่านและเขียนภาษามลายูในระดบัท่ี
สูงขึ้น การอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ 
การอ่านบทความวิจัย เอกสารประกอบการประชุม 
ต าราเอกสารอ้างอิง วารสารทางวิชาการ ข้อมูลต่าง ๆ 
การสรุปความและการเขียนรายงาน 
           Advanced Malay reading and writing 
skill; reading in relevant career documents; 
reading research articles; meeting agenda,  
citation index documents; academic 
periodical; summary and report writing  
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2111210 ไวยากรณ์ภาษามลายู         ระดับกลาง
 3(2-2-5)  

              Melayu Intermediate Grammar  
        วลี รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์วลี อนุ
ประโยค รูปประโยคพื้นฐาน และประโยคชนิดต่าง ๆ
ของภาษามลายู 

Phrase; clause; phrase formation; 
phrase analysis; simple sentence; sentence 
types in Melayu 
2111311 ไวยากรณ์ภาษามลาย ู
             ระดับสูง      3(2-2-5) 
             Melayu Advanced Grammar 

ประเภทของประโยค  ประโยคความเดี่ยว 
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และการใช้
ค าเชื่อมในประโยคภาษามลายู 
           Sentence types; Simple sentence, 
compound sentence, complex sentence; 
conjunction in Melayu sentence 
2111112 5าษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 
              3(3-0-6) 
              Introduction of Melayu Linguistics 

ประวัติความเป็นมาของภาษามลายู แนวคิด
ทฤษฎีภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ สัทวิทยา วจีวิภาค 
วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ทางด้านภาษามลายู  

 History of Melayu; concept and theory 
of Melayu linguistics, phonetics, phonology, 
morphology, syntax and semantics in Melayu 

2111213 ภาษาศาสตร์สังคม      3(2-2-5) 

            Sociolinguistics 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมและภาษา 
บทบาทและความหลากหลายของภาษาในสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนภาษาและโครงสร้างทาง
สังคม เพศและวัยของผู้พูด ภาษาที่ใช้ในบริบททาง
สังคม และการเปลี่ยนแปลงของภาษา  

 
 
 
 

2111107 สัทศาสตร์ส าหรับการสอนภาษามลายู 
3(2-2-5) 

               Phonetics for Malay Teaching 
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสัทศาสตร์ ระบบเสียง

และอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง สัญลักษณ์ IPA เน้น
สรีระสัทศาสตร์และนินาทสัทศาสตร์ และวิเคราะห์
โครงสร้างเบื้องต้นของค า วลี ของภาษามลายู                               

Concept about phonetics, sounds of 
system and organ, in the pronunciation- 
(articulator phonetics) symbol IPA focuses on 
articulatory phonetics, acoustic phonetics, 
and analyze the basic structure of words, 
phrase in Malay 
2111208 ไวยากรณ์ส าหรับครูภาษามลายู 1 
            3(2-2-5) 
            Grammar for Malay Teachers      1 

       วลี รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์วลี อนุ
ประโยค รูปประโยคพื้นฐาน และประโยคชนิดต่าง ๆ
ของภาษามลายู      
       Phrase; clause; phrase formation; phrase 
analysis; simple sentence; sentence types in 
Malay 
2111209 ไวยากรณ์ส าหรับครูภาษามลายู 2 
              3(2-2-5) 
              Grammar for Malay Teachers      

2 
         ประเภทของประโยค  ประโยคความเดี่ ยว 
ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน และการใช้
ค าเชื่อมในประโยคภาษามลายู 
        Sentence types; Simple sentence, 
compound sentence, complex sentence; 
conjunction in Malay sentence 
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         Relationships between language 
and society; interaction between social 
components and language; roles and 
varieties of language in society; 
relationships between language learning 
and social structures, genders and age of 
speakers; language use in social contexts 
and language change 

2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู  

               3(3-0-6) 
    Melayu Translation Strategies 

หลักการและทฤษฎีการแปล การประยุกต์ใช้
หลักการแปลเอกสารต่าง ๆ การแปลค าศัพท์เฉพาะ 
การแปลส านวน การวิเคราะห์ปัญหาในการแปลภาษา
มลายู การใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง วัฒนธรรมใน
การใช้ภาษามลายู 
  Principles and theory of translation; 
the application      of translation in various 
types of document; technical terms 
translation; idiom translation; the analysis of 
Melayu translation; the appropriateness of 
writing styles; the culture  of Melayu use 
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย 3(2-2-5)    
Melayu -Thai Translation 

การแปลจากภาษามลายู เป็นภาษาไทย 
ความหมายค าศัพท์จากประโยคจนถึงบริบท การแปล
งานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น วรรณกรรม 
การใช้พจนานุกรม และเครื่องมือในการแปลอื่น ๆ                                      
           Melayu – Thai translation; meaning of 
words in sentence level to context level; 
translation of works, news, newspapers, 
short story, literary works; using 
dictionary and other tools in translation 

2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู  3(2-2-5)
         Thai - Melayu Translation 

การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู 
ความหมายค าศัพท์จากบริบท จนถึงระดับ 

2111210 การออกแบบหลักสูตรและ บทเรียน
ภาษามลาย ู2(1-2-3) 
Curriculum Design and Malay 
Teaching 

       การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การ
ออกแบบหลักสูตรภาษามลายู การพัฒนาบทเรียน
ส าหรับการเรียนในห้องเรียน และแบบพึ่งตนเอง 
        Curriculum development, curriculum 
pattern, Malay curriculum design, lesson 
development in the classroom and self-study  

2111314 อักษรยาวีส าหรับการสอนภาษามลายู  
2(1-2-3) 

  Jawi Script for Melayu Teaching 
 ปร ะ วั ติ ค ว า ม เป็ น ม าขอ งอั ก ษร ย า วี 

พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรคตอน ระบบการสะกด
และการออกเสียง การอ่านและเขียนข้อความภาษา
มลายูด้วยอักษรยาวี การแปลงข้อความอักษรรูมีเป็น
อักษรยาวี และการออกแบบวิธีการอ่านด้วยอักษรยาวี
เพื่อการสอนภาษามลายู 
              Background of Jawi script, 
consonants, vowels, punctuation, spelling and 
pronunciation system; reading and writing 
Melayu text with Jawi script; transliteration of 
Rumi text into Jawi; the design of Jawi 
alphabet reading techniques for Melayu 
language teaching 
2111315 การแปลภาษามลายู      2(1-2-3) 

Malay Translation 
หลักการและทฤษฎีการแปล การประยุกต์ใช้

หลักการแปลเอกสารต่าง ๆ การแปลค าศัพท์เฉพาะ 
การแปลส านวน การวิเคราะห์ปัญหาในการแปลภาษา
มลายู การใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง วัฒนธรรมใน
การใช้ภาษามลายู การแปลจากภาษามลายู เป็น
ภาษาไทย ความหมายค าศัพท์จากประโยคจนถึงบริบท 
การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น 
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมือในการ
แปลอื่นๆ                                                                     

 

 



    

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง  (พุทธศักราช 2562) หมาย
เหตุ 

ประโยค การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น 
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมือใน
การแปลอ่ืน ๆ               
           Melayu – Thai translation; 
meaning of words in context level to 
sentence level; translation of works, 
news, newspapers, short story, literary 
works; using dictionary and other tools 
in translation 

2111417 อักษรยาวีส าหรับการสอนภาษามลายู  
3(2-2-5) 

  Jawi Script for Melayu Teaching 
 ประวัติความเป็นมาของอักษรยาวี พยัญชนะ 

สระ เครื่องหมายวรรคตอน ระบบการสะกดและการออก
เสียง การอ่านและเขียนข้อความภาษามลายูด้วยอักษรยา
วี การแปลงข้อความอักษรรูมีเป็นอักษรยาวี และการ
ออกแบบวิธีการอ่านด้วยอักษรยาวีเพื่อการสอนภาษา
มลายู 
                Background of Jawi script, 
consonants, vowels, punctuation, 
spelling and pronunciation system; 
reading and writing Melayu text with Jawi 
script; transliteration of Rumi text into 
Jawi; the design of Jawi alphabet reading 
techniques for Melayu language teaching 
2111318 วรรณคดีมลายูเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 

Introduction to Melayu Literature 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี 

และประวัติวรรณคดีมลายู ลีลาการประพันธ์ 
ความหมาย การอภิปรายแนวคิด ค าศัพท์เฉพาะ
ทางวรรณกรรมในงานเขียน ร้อยกรอง เรื่องสั้น 
และบทละคร 

An introduction and history of 
Melayu literature; writing styles; meaning; 
the discussion of concept and literary 
terms in poem, short stories and drama 

         Principles and theory of 
translation; the application of 
translation in various types of 
document; technical terms translation; 
idiom translation; the analysis of Malay 
translation; the appropriateness of 
writing styles; the culture  of Malay use    
Malay – Thai translation; meaning of 
words in sentence level to context 
level; translation of works, news, 
newspapers, short story, literary works; 
using dictionary and other tools in 
translation 
2111316 กา รสอนภาษามล ายู เ ป็ น

ภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
Teaching Malay as a Foreign 
Language 

         ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า ม ล า ยู เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศ บูรณาการกับการสอนทั้ง 4 ทักษะ 
ฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา
แม่  ภาษาที่ สอง  และภาษาต่ า งประ เทศ การ
เปรียบเทียบระหว่างภาษาแม่และภาษามลายู
มาตรฐาน 
         Teaching and learning Melayu as a 
foreign language; an integration of four skills, 
listening, speaking, reading, and writing; the 
learning theory of mother tongue, second 
language, and foreign language; comparison 
of mother tongue and standard Melayu    
2111317 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษา

มลาย ู2(1-2-3) 
Instructional Material and 
Innovation for Malay 
Language Teaching   

          การผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในกิจกรรมทั้ง 
4 ทักษะทางด้านภาษา    ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน สื่อการสอนและนวัตกรรมที่เหมาะสม   
การน าไปใช้ในชั้นเรียนภาษามลายูและความ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2559) หลักสูตรปรับปรุง  (พุทธศักราช 2562) หมาย
เหตุ 

2111419 วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก 
             3(2-2-5) 
             Melayu Literature for Children 

ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ  รู ป แ บ บ ข อ ง
วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก เช่น การอ่านต านาน
พื้นบ้าน เทพนิยาย ปริศนาค าทาย เพลงกล่อมเด็ก และ
นิทานส าหรับเด็ก องค์ประกอบของวรรณกรรมเด็กทั้ง
ดั้งเดิม และร่วมสมัย 
  Meaning, feature, and forms of Melayu 
literature for children such as folklore, fairy 
tales, riddles, lullaby, and children’s poetry, 
the elements of classical and contemporary 
children’s literature 
2111420 การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู  
             3(2-2-5) 

Research in Melayu Language 
Classroom 
การวิจัยในช้ันเรียนเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายของข้อมูล การ
เขียนรายงานส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนภาษา
มลายู ทักษะการเรียน การจดบันทึก การค้นคว้าใน
ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต  
Quantitative and qualitative research in 
Classroom, research design, the data collection 
and analysis, data interpretation, survey report 
writing in Melayu language classroom, learning 
skills, note-taking, self-study in library or 
internet 

ต้องการของผู้เรียน 
        The production of instructional 
materials in four skills, listening, 
speaking, reading, and writing activity, 
introducing new instructional materials 
and innovation; an application in the 
classroom and learners’ needs 
2111318 วรรณคดีส าหรับครูภาษามลาย ู
             3(3-0-6) 
             Literature for Malay Teachers 
        ความหมาย ลักษณะ รูปแบบของวรรณกรรม
มลายู การอ่านต านานพื้นบ้าน เทพนิยาย ปริศนาค า
ทาย  เพล งกล่ อม เด็ ก  และนิ ทานส าหรั บ เด็ ก 
องค์ประกอบของวรรณกรรมทั้งดั้งเดิม และร่วมสมัย 

  Meaning, feature, and forms of Malay 
literature such as folklore, fairy tales, riddles, 
lullaby, and children’s poetry, the elements 
of classical and contemporary  literature 
2111420 ภาษาศาสตร์สังคมส าหรับครูภาษา

มลาย ู 3(2-2-5) 
             Sociolinguistics for Malay 

Teachers 
        ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคม
และภาษา บทบาทและความหลากหลายของ
ภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน
ภาษาและโครงสร้างทางสังคม เพศและวัยของ
ผู้พูด ภาษาที่ใช้ในบริบททางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา  
Relationships between language and 
society; interaction between social 
components and language; roles and 
varieties of language in society;        
relationships between language learning 
and social structures, genders and age 
of speakers; language use in social 
contexts and language change 
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 2111421 การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู 
            3(2-2-5) 

              Research in Malay Language 
Classroom 

        การวิจัยในช้ันเรียนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายของข้อมูล การเขียน
รายงานส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนภาษา
มลายู ทักษะการเรียน การจดบันทึก การค้นคว้าใน
ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต  
         Quantitative and qualitative research in 
Classroom, research design, the data 
collection and analysis, data interpretation, 
survey report writing in Malay language 
classroom, learning skills, note-taking, self-
study in library or internet 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683 /2561   

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี)  
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลาย ู
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1188 /2562   

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

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก  ฌ 
มติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต 

 และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรทีางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะที่ 1 
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ภาคผนวก ญ 
ตำรำงแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภำยนอกในกำรวิพำกษหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    

 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
 

ชื่อ - สกุล ผทูรงคุณวุฒิ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูห าหมัด สาแลบิง 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ให้ท าการปรับรายวิชาให้มีความเป็นศาสตร์การสอน
มากขึ้น 

ปรับปรุงรายวิชาให้เน้น
ทางด้านสอนเพ่ิมมากขึ้น 

2 รายวิชาควรที่จะเน้นทางด้านทักษะต่างๆทั้ง 4ด้าน เพ่ิมรายวิชาทางด้านทักษะทั้ง 
4 

3 รายวิชาที่เน้นทักษะทั้ง 4 ด้านยังมีน้อยเกินไป เพ่ิมรายวิชาทักษะมีเพิ่มมาก
ขึ้น 

4 ควรปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับ ชัดเจน สั้นๆ 

มีการเขียนค าอธิบายรายวิชาที่
สั้นขึ้น กระชับและชัดเจน 

5 รายวิชาภาษาอินโดนีเซียให้เป็นรายวิชาเลือกเสรีให้
นักศึกษาเรียน 

จะน าเข้าสู่วาระการประชุมใน
หลักสูตร 

6 เสนอให้ทางหลักสูตรมีการสอนภาษามลายูก่อนที่
นักศึกษาจะจบหลักสูตร 

จะน าเข้าสู่วาระการประชุมใน
หลักสูตร 

7 ควรเน้นให้นักศึกษาคิดนวัตกรรมการท าด้วยมือให้
ได้ด้วย 

เพ่ิมรายวิชาทางการด้านการ
ท าสื่อหน่อย 

8 ปราชญ์ในท้องถิ่นสามารถท่ีจะมาให้ความรู้แก่
นักศึกษา 

จะน ามาปรับในการเรียนการ
สอนของปีการศึกถัดไป 

9 อยากให้สัมมนาทางวิชาทางด้านการเรียนการสอน
ภาษามลายู 

จะน าเข้าสู่วาระการประชุมใน
หลักสูตร 

 
 2. อาจารย์ศอลาฮุดดีน สมาอูน 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ควรเพิ่มเติมรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

มลายู 
เพ่ิมรายวิชาประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมให้เรียนทุกคน 

2 ภาษามลายูถิ่นควรที่จะมีการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองต่อพ้ืนที่ 

มีวิชาตัวอักษรยาวีส าหรับการ
สอนภาษามลายู 

3 ชื่อรายวิชาควรตั้งชื่อให้น่าสนใจมากกว่านี้ มีการเปลี่ยนรายชื่อรายวิชาที่
น่าสนใจมากขึ้น 

4 ให้มีการเชื่อมเครือข่ายการเรียนการสอนภาษา
มลายูในประเทศและต่างประเทศ 

จะน าเข้าสู่วาระการประชุมใน
หลักสูตร 
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 3. อาจารย์อับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 การสอนภาษามลายูส าหรับเอาไปสอนควรที่จะเน้น
ทางด้านการสื่อสารเป็นหลัก 

เพ่ิมทักษะการฟังและการพูด
ภาษามลายู 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันท่ี 6 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันท่ี 6 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2562 

คนที่ 1 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรเป็น
ศาสตร์ทั่วไป ไม่ควรเป๋นวิชาหลัก ไม่ควรเป็น
วิชาหลัก 

ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักของหมวด
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

2 ตรวจสอบวัตถุประสงค์ โดยการท าตารางวัตภุ
ประสงค์ให้ตรงกับ Learning Outcome ของ
แต่ละสมรรถนะของความเป็นครู 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

3 ควรปรับรายวิชาการพูดและฟังภาษาอังกฤษ 
เป็น การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 

รายวิชานี้ได้มีการปรับรายวิชาเป็น การฟัง
และพูดภาษาอังกฤษ 

4 ค าอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ควรที่
จะมีเครื่องหมาย . ในประโยค ควรที่จะเป็น
เครื่องหมาย ; 

ด า เนินการแก้ ไข เกี่ ยวกับ เครื่ องหมาย
ดังกล่าวในค าอธิบายรายวิชา 

5 วัตถุประสงค์หลักสูตรควรที่จะเพ่ิมเก่ียวกับ
ทักษะทั้ง 4 ด้านของภาษามลายู 

ด า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คนที่ 2 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 การเขียนค าอธิบายรายวิชาควรเขียนให้เป็นวลี ด า เนินการปรับค าอธิบายรายวิชาให้

กลายเป็นวลี 

 
คนที่ 3 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรที่เน้นการ

เรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรม 
มีการปรับแก้ไขของรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไปที่ เน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบพหุ
วัฒนธรรม 

2 ค าอธิบายรายวิชายังคงเป๋นภาษาพูดมากกว่า
ภาษาทางการ 

ด าเนินการค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษา
ทางการ 

 

 
 
 

180 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันท่ี 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันท่ี 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและเสนอแนะ กาปรับปรุงแก้ไข 

1 รายวิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและ
อาชีพให้มีการ 5 Cs’ concepts แก้ไขจากเป็น 
8 Cs’ concepts 

ด าเนินการแก้ไขในรายวิชาเป็น8 Cs’ 
concepts 

2 จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของหลักสูตรจาก 155 
หน่วยกิตให้ปรับเป็น 149 หน่วยกิต 

ด าเนินการแก้ไขโดยมีการปรับเปลี่ยน
จ านวนหน่วยกิตให้เป็น 149 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันท่ี 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันท่ี 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและเสนอแนะ กาปรับปรุงแก้ไข 

1 การเรียงล าดับของรายวิชาเอกไม่ถูกต้อง ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยโดยการเรียงล าดับรายวิชา
ให้ม่ความถูกต้องตามชั้นปี 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 
 

 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

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

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต                                                                              
    สาขาวิชาการสอนภาษามลายู   

2. ชื่อ – สกุล     นางสาวซามียะห์ บาเละ                   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์     
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท University of Malaya,  
ประเทศมาเลเซีย 

M.Ed Malay Language Education 2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศศ.บ. ภาษามลายู 2550 
 
6.ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 มะนาวาวี มามะและซามียะห์ บาเละ. (2559).การพัฒนาทักษะการฟังและพูด        

   ภาษามลายูถิ่นปาตานี. หนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทาง                                     
   ภาษาจังหวัดช่ายแดนใต้ (หน้า 1-23). สถาบันสิทธิมนุษยชนและ                     
   สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ  

 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
6.3.1 หนังสือท่ัวไป 

ไม่มี 
 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 

ซารียะห์ สตาร์, ซามียะห์ บาเละ ไซนีย์ ต าภู. (2561). Kajian Struktur Kamus Dwibahasa : 
Bahasa Thai -  Melayu.  Seminar Antarabangsa Memartabatkan   Bahasa 
Melayu di Asia 24 – 26 November 2018  (PP.125). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 

Hasbullah Nadaraning, Aleeyah Masae, Samiyah Baleh, Sainee Tamphu. 
(2017).The Efficacy of Round Robin Method in Teaching the History of 
Malay Language Development.  In  International Conference on Higher 
Education Enhancing Competitiveness in Asia 27 – 28 October 2017  
(pp.129). Malang : Brawijaya University . 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    5    ปี  4 เดือน 

ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก.  
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  โครงสร้างภาษามลายู 1     3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา โครงสร้างภาษามลายู 2     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูทางการศึกษา     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาศาสตร์ภาษามลายู     3(3-0-6) นก.  
 ชื่อวิชา  ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น    3(3-0-6) นก.  
   ชื่อวิชา  การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษาศาสตร์ภาษามลายู     3(3-0-6) นก.   
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     
  ไม่มี 
 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
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                                                                ลงชือ่                                 เจ้าของประวัติ 
                                                                          (นางสาวซามียะห์ บาเละ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการสอนภาษามลายู   
2.  ชื่อ – สกุล    นายอาลียะห์ มะแซ                  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Yogyakarta State University, 
ประเทศอินโดนีเซีย 

M.Ed Applied Linguistic 2557 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

ศศ.บ. ภาษามลายู 2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 

   6.3  บทความ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

 
6.4 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือทั่วไป 
ไม่มี 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
Hasbullah Nadaraning, Aleeyah Masae, Samiyah Baleh, Sainee Tamphu. 

(2017).The Efficacy of Round Robin Method in Teaching the History of 
Malay Language Development.  in  International Conference on Higher 
Education Enhancing Competitiveness in Asia 27 – 28 October 2017  
(pp. 129). Malang : Brawijaya University . 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    4    ปี  2 เดือน 

 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา  การศึกษาเอกเทศ      2(1-2-3) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     
  ไม่มี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
 
 

                                                                ลงชือ่)       เจ้าของประวัติ 
                                                                          (นายอาลียะห์ มะแซ)                                                                 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต         

                              สาขาวิชาการสอนภาษามลายู   
2. ชื่อ – สกุล    นางสาวไซนีย์ ต าภู                  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท State University of 
Malang, ประเทศ
อินโดนีเซีย 

M.A Indonesia Language 
Education 

2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา 

2553 

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

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

6.5 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
6.3.1 หนังสือทั่วไป 

ไม่มี 
 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 

ซารียะห์ สตาร์, ซามียะห์ บาเละ ไซนีย์ ต าภู. (2561). Kajian Struktur Kamus Dwibahasa : 
Bahasa Thai -  Melayu.  Seminar Antarabangsa Memartabatkan   Bahasa 
Melayu di Asia 24 – 26 November 2018  (pp.125). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 

Hasbullah Nadaraning, Aleeyah Masae, Samiyah Baleh, Sainee Tamphu. 
(2017).The Efficacy of Round Robin Method in Teaching the History of 
Malay Language Development.  In  International Conference on Higher 
Education Enhancing Competitiveness in Asia 27 – 28 October 2017  
(pp.129). Malang : Brawijaya University . 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    5   ปี 6 เดือน 

ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  ภาษามลายูทั่วไป      3(3-0-6) นก. 

ชื่อวิชา วรรณคดีมลายูเบื้องต้น     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา สัณฐานวิทยา      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา การอ่านและการตีความภาษามลายู   2(1-2-3) นก. 
         ชื่อวิชา การอ่านแบบบูรณาการ     2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชา กลวิธีการเขียนภาษามลายู    3(2-2-5) นก. 
.  ชื่อวิชา การเขียนเชิงวิชาการภาษามลายู    3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชา วรรณคดีมลายูเบื้องต้น     3(3-0-6) นก.  
 
              7.1.2  ระดับปริญญาโท     
  ไม่มี 
 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 

                                                             (ลงชือ่)                                            เจา้ของประวตั ิ

                                          (นางสาวไซนีย์ ต าภู) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษามลายู   
2.  ชื่อ – สกุล      นายฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง               
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Gadjah  Mada University,      
ประเทศอินโดนีเซีย  

M.A Linguistics 2555 

ปริญญาตรี As-Syafiiyah University, 
ประเทศอินโดนีเซีย 

B.S  Comparative 
Culture 

2551 

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

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 

193 



    

 

 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

 
6.6 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือท่ัวไป 
ไม่มี 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
Hasbullah Nadaraning, Aleeyah Masae, Samiyah Baleh, Sainee Tamphu. 

(2017).The Efficacy of Round Robin Method in Teaching the History of 
Malay Language Development.  In  International Conference on Higher 
Education Enhancing Competitiveness in Asia 27 – 28 October 2017  
(ยย.129). Malang : Brawijaya University . 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    5   ปี 6 เดือน 

ชื่อวิชา วิวัฒนาการภาษามลายู    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเบื้องต้น    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา บทบาทภาษามลายูในประเทศท่ีใช้ภาษามลายู  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์สังคม    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ความสัมพันธ์ทางด้านภาษาในกลุ่มประเทศท่ีใช้ 3(3-0-6) นก. 
                              ภาษามลายู 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) นก. 
 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     
  ไม่มี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
 

                                                              (ลงชื่อ)            เจ้าของประวัติ 
                                                                      (นายฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษามลายู   
2.  ชื่อ – สกุล      นางสาวซารียะห์ สตาร์               
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
                 
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท The National University of 

Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
M.A  Malay 

Language 
2559 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศบ. ภาษามลายู 2556 
 

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

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
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 6.2   บทความ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

 
6.7 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

6.3.1 หนังสือท่ัวไป 
ไม่มี 

 6.3.2 รายงานการประชุมทางวิชาการ 
ซารียะห์ สตาร์, ซามียะห์ บาเละ ไซนีย์ ต าภู. (2561). Kajian Struktur Kamus Dwibahasa : 

Bahasa Thai -  Melayu.  Seminar Antarabangsa Memartabatkan   Bahasa 
Melayu di Asia 24 – 26 November 2018  (หน้า 125). ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    2   ปี 6 เดือน 

ชื่อวิชา ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับต้น   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับสูง   3(2-2-5) นก. 

ชื่อวิชา กลวิธีการแปลภาษามลายู    3(3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การแปลภาษามลายู-ไทย    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การแปลภาษาไทย-มลายู    3(2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น   3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) นก. 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     
  ไม่มี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
 

                                                              (ลงชื่อ)          เจ้าของประวัติ 
                                                                           (นางสาวซารียะห์ สตาร์)        
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