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ค ำน ำ 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาภาษาไทยฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ที่ได้รับการ
พิจารณาปรับปรุงเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการและส่งเสริม 
การพัฒนาครูประจ าการและนอกประจ าการให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้มีค่านิยม มีคุณลักษณะ
ครูและมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตวิทยาและมีความรู้ในศาสตร์วิชาครู มีความสามารถในการสร้างแรง 
บันดาลใจ แรงจูงใจ ออกแบบจัดการเรียนรู้และประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้  
 หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การ
ด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ
ของหลักสูตร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฉบับนี้จะสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

 
        (นางสาวจิตติขวัญ  ภู่พันธ์ตระกูล) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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สารบัญ 
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ปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 
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ภำคผนวก ค ค ำสั่งที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ที่ 22/2561  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรกลำงครุศำสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

192 

ภำคผนวก ง ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
กลั่นกรองหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
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ภำคผนวก จ ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ เรื่อง  แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียน 
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ภำคผนวก ช ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับปริญญำตรี 
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ภำคผนวก ซ ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ยะลำ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 
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   หน้า 
ภำคผนวก ฌ ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตร 

ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 
235 

ภำคผนวก ญ ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ  
ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 

237 

ภำคผนวก ฎ มติคณะอนุกรรมกำรประเมินมำตรฐำนหลักสูตร มำตรฐำนกำรผลิต และ
มำตรฐำนบัณฑิตปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) คณะที่ 1 

239 

ภำคผนวก ฏ ประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ ำหลักสูตร 241 
   
   
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป)ี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร ์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25461571100679   

ภาษาไทย         :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)  
      ภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Education Program in Thai 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

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

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Thai) 
   ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Thai) 

 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  142 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่ง) 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

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

               ตามค าสั่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 22/2561 ให้ข้อเสนอะแนะในการปรับปรุง  
     หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที ่2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม ครั้งที ่2/2562 วันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที ่3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

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

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
      8.1  ครู/อาจารย์สอนภาษาไทย 
      8.2  นักวิชาการด้านภาษาไทย 
      8.3  บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย 

  8.4  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
  8.5  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
 

9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ  นามสกุล 

 ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

มหาวิทยาลัย 
 

ปี 

1.  นางสาวสุรัสวดี นราพงศ์เกษม 
อาจารย์ 
3-9011-01180-11-7 

กศ.ม.ภาษาไทย 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2557 
2548 

2. นางสาวธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ 
อาจารย์ 
3-8014-00005-86-5 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2544 
 

2537 

3. นางสาวจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล 
อาจารย์ 
1-9599-00149-81-5 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

2557 
2552 

4.นางสาวซอฟูวะห์ กูโน 
อาจารย์ 
1-9699-00079-10-8 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

2561 
2553 
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ชื่อ  นามสกุล 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

 

มหาวิทยาลัย 
 

ปี 

5. นางสุภา  วัชรสุขุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3-9599-00111-92-0 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
 
ศศ.บ.ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปัตตานี 

2534 
 

2521 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้
เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละ
ช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลง
โลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560: 4) ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ (2561)  
มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของประเทศด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต
บุคลากรวิชาชีพครูจ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุก ด้วยการผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการ
เป็นครู เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

   สภาวการณ์ทางสังคมในศตวรรษที่  21 ก าลังขับเคลื่อนเข้าสู่โลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์แบบ  
การด ารงชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและมองเห็นถึง  
ความต่างทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
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เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผล
กระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลกในทุกมิติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่ง
ค้นคว้าและวิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม โดยก าหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
   ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิง
ขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูและการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครูของ สพฐ. (2561) มีการ
ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ การผลิตบัณฑิตครูจึงต้องมีความรู้ความสามารถในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าพาการศึกษาของประเทศไทยที่มีคุณภาพ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของประเทศ  ผลกระทบนี้ท าให้การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ 
และใฝ่รู้ มีทักษะสร้างนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
เป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน
คุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มี
ครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการ
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แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน 
มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
            เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีกรอบ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งก าหนด
พันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   สถานการณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2 .1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่ งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

         1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ และ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

        3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาที่ 
รายวิชานั้นสังกัด 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
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   13.3 การบริหารจัดการ  
    13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการด าเนนิการ 
    13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการด าเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

      13.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งเป็นทวิภาคีระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับผู้สอน
และก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา  

      13.3.4 คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู รายวิชาการสอน
ภาษาไทย และรายวิชาเอก รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ 

   13.3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครุศาสตร์ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเอกภาษาไทย 

   13.3.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  
เพ่ือปรับปรุงการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

   13 .3 .7 คณะกรรมการนิ เทศก์การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิ เทศ 
การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
     ผลิตครูและบุคลากรด้านภาษาไทยที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ 

เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา  
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤติได้ด้วยสติปัญญา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น 
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1.2 ความส าคัญของหลักสูตร   
     ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็น

สถาบันหลักที่ท าหน้าที่ผลิตครู จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รั ฐบาลปัจจุบันมี
นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งที่จะต้องประสบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจน
การแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า 
ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานด้านการใช้ภาษาและ
การคิดขั้นสูง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 48) 

     ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับการพัฒนานวัตกรรมที่สอดรับกับการศึกษายุค 4.0 และศตวรรษที่ 
21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสู ตรแบบโมดูลที่
ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นส าคัญ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 
2554) บูรณาการข้ามสาขาวิชา เน้นแก่นความรู้ที่ส าคัญ แนวคิดหลัก เน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, 2556; Wangner, 2012) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับยุค 4.0 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้นหลักสูตรเน้นสมรรถนะจึงเหมาะกับการศึกษายุค 4.0 

ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 ให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุค 
โลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกต่าง ๆ เป็นต้น 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งจุดเน้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนามนุษย์โดยตรง ดังที่แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579)  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการ
ท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2560: ก) 

ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและ 
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การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อ่ืนมีทัศนคติและด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข 

 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน 

การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการพัฒนาหลักสูตร 

ทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
การศึกษาของชาติ 

1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้น
ในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. และคุรุสภาก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จ าก แ ผ น พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้อง



10 
 

 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

 กับความเปลี่ยนแปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจการเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน และบริการวิชาการให้มี
ความรู้ สมรรถนะและเจตคติที่ทันสมัย 
และเหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
การเรียนการสอนให้ท างาน
บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้มีนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
                      ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม   
                      ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม  
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบวัด

คุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ภาคผนวก ช) 
2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา อีกท้ังจัดประชุม 

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา 

2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า 
ทุกคน  กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา
ปรับพื้นฐาน 
 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับชั้น จ านวนนักศึกษา 
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 านวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 36 36 

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

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 
 

2566 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ  15,000 บาทต่อภาคการศกึษา 

1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 5,400,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อป ี

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

รวมรายรับ 1,105,200 2,210,400 3,315,600 4,420,800 5,526,000 

           
2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 221,040 442,080 663,120 884,160 1,105,200 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  
ร้อยละ 40 

442,080 884,160 1,326,240 1,076,800 2,210,400 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 

442,080 884,160 1,326,240 1,768,320 2,210,400 

รวม 1,105,200 2,210,400 3,315,600 4,420,800 5,526,000 
จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
 

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

  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

  1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

    2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

     2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

     2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชา   

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 Thai for Communication   
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 English Listening and Speaking Skills  
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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 การเสริมสร้างดูแลสุขภาวะ 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 ศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 The King Philosophy for Local Development  
   

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
2.1.1 วิชาชีพครู 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  
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
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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 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning  
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 

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

 Individual Development Plan  
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                                        12 
 
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 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า                                           63 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                                    42 หน่วยกิต 

2107101 การฟัง การดูและการพูด 3(2-2-5) 
 Listening Watching and Speaking  

2107102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
 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  

2107106 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 
 Development of  Thai Literature  

2107207 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 3(2-2-5) 
 Creative Thinking and Creative Writing  

2107208 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Development of Thai Language  
2107210 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) 
 Art of Read Aloud  

2107211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Linguistics fot Thai Language Teacher  

2107316 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(2-2-5) 
 Best Selected Literatures in Textbooks  

2107317 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Learning Design of Thai Language  

2107319 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
 Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 

21st Century 
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2107431 โครงงานและสัมมนา 3(2-2-5) 
 Project and Seminar  

 2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ                                      21 หน่วยกิต 

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

2107212 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
 Folkore  

2107213 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Relationship between Malay Dialect and Thai Language  

2107214 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 
 Thai Great Literature  

2107215 การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Sociological and Culture Aspect of Thai Language  

2107318 การออกแบบและการผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Design and Production of Educational Media of Thai Language 

Learning Area 
 

2107320 วิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  

2107321 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Instructional of Thai Language  

2107322 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
 Presentation of Thai Language via Computer  

2107323 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาไทย     3(3-0-6) 
 Research Work in Thai Language  

2107324 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
 Preparation of Books for Children  

2107325 วรรณกรรมสังคมและการเมือง  3(3-0-6) 
 Socail and Political Literature  

2107326 ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4) 
 Thai Dialects  
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2107327 วรรณกรรมท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Thai Folk Literature  

2107328 วรรณคดีการละคร                                          2(1-2-3) 
 Thai Dramatic Literature  

2107329 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา                         2(2-0-4) 
 Literature on Thai Customs and Religions  

2107330 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 2(2-0-4) 
 Influence of Foreign Literature on Thai Literature  

2107432 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Literature and Creative Criticism  

2107433 คีตวรรณกรรมประกอบบทเรียน                         2(1-2-3) 
 Music Literature for Lessons  

2107434 การประพันธ์ร้อยกรอง 3(2-2-5) 
 Thai Verse Composition  

2107435 อักษรไทย                                    2(2-0-4) 
 Thai Alphabets  

3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

      ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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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  
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
2107101 การฟัง การดแูละการพูด 3(2-2-5) 
2107102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
2107103 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

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

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
2107105 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 

และวิชาชีพ 
3(2-2-5) 

2107106 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 
รวม 20 หน่วยกิต 
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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) 
2107207 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้าง 

งานเขียน 
3(2-2-5) 

2107208 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 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) 
2107210 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) 
2107211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 3 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
2107316 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(2-2-5) 
2107317 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทย 
3(2-2-5) 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 3 หน่วตกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
2107319 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
3(2-2-5) 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 

1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
2107431 โครงงานและสัมมนา 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 6 หน่วยกิต 

รวม 13 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
           ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป

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

   
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Listening and Speaking Skills   
           ฟังและพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนา

และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสาร
เรื่องที่คุ้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่าง
หลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  
รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ 
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           Practice listening and speaking to explain and summarize 
important topics; listen and speak dialogues and short conversation for 
main ideas by using sentences and idioms regarding topics about personal 
and background information (i.e. personal and family data, shopping, local 
geography, employment), Practice real-like daily dialogues for 
communication in various situations using proper tone and intonation with 
appropriate social language, manner and etiquette. study English native 
speaking’s cultures through communication in four language skills- 
listening, speaking, reading and writing, and exert inquiry and information 
retrieval skills , The emphasis is on practicing  communication in several 
different situations 

   
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English Usage and Communication   
           สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค าบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึก

ข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การให้
ค าแนะน า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์
ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อ
ใหม ่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ และประเด็นเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจาก
สิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย  ประสบการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ และ
แสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนา
ทักษะการสื่อสารทั้งสี่ : 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 
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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 

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

อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมี
รายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็น
ต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และมุมมอง
เกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
          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 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

5100140 สุนทรียะ 3(2-2-5) 
 Aesthetic  
          ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและ

เพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัด
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการ
แสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และ
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แฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
          Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard classical dance songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai standard classical dance, design 
and organize performances, analyze  principles of aesthetics in visual arts, 
principles of visual elements, principles of art composition, and principles 
of bulletin boards. Design settings and stages, learning materials and 
portfolios, create art works, and present and criticize the art works 

   
5100141  การเสริมสร้างดูแลสุขภาวะ  3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  
         สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ

นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรม
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและ
นันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
ส 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 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
 Logical thinking  
           วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 

สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ 
และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แนวทางการ
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แก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารใน
โลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
          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  3(2-2-5) 

 21st Century Skills for Living and Occupations   
           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs และทักษะด้านสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
         Explore, analyze 5Cs’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  3(2-2-5) 
 Potency Citizenship  
           วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่าง
สันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้ อ่ืนอย่างมีเหตุผล มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 
         Analyze, design practice, create projects, and behave that express 
for human dignity, accept individual differences and aware of equality and 
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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 

 
1.4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 The King Philosophy for Local Development  
           ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา

แบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคี
เครือข่าย 
           Apply the royal working guideline, sufficient economics philosophy, 
including the concept of sustainable development, study concepts of the 
royal-initiated projects, as well as analyze the intelligent learning approach 
for pilot project of community development based on the king philosophy 
and holistic integration with associate network 

 
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต  
(ท-ป-อ) 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
Language for Communication 

3(2-2-5) 

       ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
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และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึก
ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการ
เรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การ
เขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลาย
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
      Use language for communication in learning management appropriately 
in accordance with context and learner’s differences, learners 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 3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers   
       ประพฤติ  ปฏิบั ติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่ งมั่น พัฒนาผู้ เรียนด้วย 

จิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็ นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนา
วิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  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 
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teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for 
teachers, condition of teacher professional development using experiences 
and case studies, practice using reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

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

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

   
1102202  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1  3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1   
           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี

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

   
1102203  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2  3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2   
       วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี

ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
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การเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน 
เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator, have learners be 
inspired in learning and create innovation accordance with individual major 
to develop learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners with special 
needs, manage and create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by managing and integrating contents and 
language, integrated learning, learning management integrating resources 
and materials in community, digital technology, process of creating learning 
innovations, develop learners by giving advice, design and construct lesson 
plans with integrated of contents and language in accordance with 
individual major, practice micro teaching, practice teaching at school with 
difference contexts to be able to construct learning, learning management 
skills, use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

   
1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู้  
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning  

 

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

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

Education 
 

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

   
1104201  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
           วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
          Measure and evaluate through authentic assessment and appropriate 
to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners 
with special needs, reflect the evaluation result for learner development 
and quality development of learning management under the concepts and 
theories of measurement and evaluation, authentic assessment, 
measurement and evaluation instrument design, feedback giving for learning 
promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation 
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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   3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and 

Learning 
 

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

   
1105101  จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher   
       วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
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พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้
สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Analyze, solve problems, and apply psychological knowledge for 
learning management that could develop learners based on their ability and 
age as well as develop those with special needs, focuses on the concepts 
of psychological development theories, educational psychology, counseling 
psychology, executive function for learning, learning and development 
promotion by age of learners, learning management for learners with special 
needs, and the guideline to give advice to parents for learner development, 
explore the case studies and the reflective practice to design learner 
assistance and development based on individual ability of each learner, 
develop their future learners with the soul of teacher with well-organized 
leaner development report system and feedback giving for parents and 
related people which leads to collaboration in learner development, use 
the reflective practice in self-development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date 

   
1102404  คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan   
       จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ

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

 
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     2(90) 
  Internship 1  
       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (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, 
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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 

   
1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     2(90) 
 Internship 2   
           ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning 
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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 

   
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
 Internship 3   
           ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรี ยนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและมุ่ งมั่น ในการแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Practice teaching in educational institutions, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
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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     6(290) 
 Internship 4   
          ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

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

 
2.2) กลุ่มวิชาเอก           ไม่น้อยกว่า                                      63 หน่วยกิต 

 2.2.1) วิชาเอกบังคับ       ไม่น้อยกว่า                                      42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

(ท-ป-อ) 
2107101 การฟัง การดูและการพูด  3(2-2-5) 
 Listening Watching and Speaking   
           สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการ

พูด กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและ
การพูดทั้งสถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟัง
และการพูดอย่างมีส่วนร่วม 
          Inquiry analysis basic knowledge of listening, watching, speaking, 
principles of listening watching and speaking,  Speaking and listening 
strategies in various types, focus on practical in listening and speaking both 
in simulation and real situation from media, designing the evaluation of 
participatory listening and speaking  
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2107102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย  3(3-0-6) 
 Study of Thai Literature  
           สืบค้น วิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรม

ประเภทต่าง 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 3(2-2-5) 
 Principles of Thai Language   
           สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบ

เสี ย ง  ร ะ บ บ ค า  ร ะ บ บ ป ร ะ โย ค  ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย ใน ภ า ษ า ไท ย  
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ 
          Inquiry analysis and synthesis principle and concepts of Thai 
language; phonology; morphology; sentence structure; message and 
meaning in Thai language 

   
2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
 Reading, Thinking, and Developing Life   
           สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่

ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่าน
การคิด ทั้งการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ทั้ ง
งานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี  จากสื่อสิ่ งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
         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 
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2107105 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 
 Writing for Academic Communication and Occupation  
           สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียน

ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบ 
ต่าง 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 

   
2107106 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 
 Development of  Thai Literature  
           สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับ

อิทธิพลตะวันตก ในด้านรูปแบบ  แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบ
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและ
การเมืองแต่ละสมัย และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องส าคัญแต่ละยุคสมัย เพ่ือเป็น
แนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน 
          Inquiry and analysis background and development of Thai literature 
since Sukhothai era to before Western influenced in term of the form, 
concepts, content, literary techniques, comparison of literature unique 
characteristics; the relationship between literature and social context and 
political in each era; analysis of importance Thai literatures in each period to 
be a guide teaching Thai literature classes 

   
2107207 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน  3(2-2-5) 
 Creative Thinking and Creative Writing  
            สืบค้น วิ เคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนทั้ งร้อยแก้วและ 

ร้อยกรองชนิดต่าง ๆ โดยค านึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
          Inquiry and analysis the principles and the art of writing; writing prose 
and poem practice which base on creative thinking 
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2107208 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Development of Thai Language  
           สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การ

เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและส านวนในภาษาไทย  
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและ
สารสนเทศที่หลากหลาย 
          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 

   
2107210 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) 
 Art of Read Aloud  
           สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของค าประพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

ในอดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออก
เสี ย งร้ อ ย แก้ ว แล ะร้ อ ยก รอ งอย่ า งมี ศิ ล ป ะ  รู ป แบ บ ก ารส อน อ่ าน ออก เสี ย ง 
แต่ละประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง 
          Inquiry analysis characteristics of various types of poetry both prose 
and poetry from the past to a present day; the principle of reading aloud 
for various purposes; practice reading aloud on prose and poetry in every 
type; design read aloud activity and evaluation 

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

ระบบเสียง ค า วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
          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 
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learning 
   
2107316 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(2-2-5) 
 Best Selected Literatures in Textbooks  
           สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด 

ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
          Inquiry analysis of selected literature in textbooks in term of content, 
forms, concepts, literary aesthetics and values to be used in the secondary 
education learning management 

    
2107317 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Learning Design of Thai Language  
           สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้น
เรียน สร้างและพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
          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 with 
curriculum and learning style 

   
2107319 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย 

ในศตวรรษที่ 21  
3(2-2-5) 

 Measurement and Evaluation of Thai Language 
Teaching in 21st Century  

 

           สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี  แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ



46 
 

 
 

ที ่21 และการประเมินตามสภาพจริง 
          Inquiry and analysis theory, concepts, and principles of measurement 
and evaluation of Thai language content; know how to create and develop 
effective measurement and evaluation tools according to statistics; design 
and create measuring instruments in modern technology according to Thai 
language department; the concept of teaching and learning in the 2 1 st 
century and authentic assessment 

   
2107431 โครงงานและสัมมนา 3(2-2-5) 
  Project and Seminar   
           สืบค้น วิเคราะห์หลักการท าโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการก าหนด

ประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอในรูปแบบโครงงานและสัมมนา
เชิงวิชาการ 
           Inquiry and analysis principle of Thai language projects and seminar; 
practice in define issues; research; summary; presentation in a form of 
project and academic seminar 

   
   

 2.2.2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ         ไม่น้อยกว่า     21  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

(ท-ป-อ) 
2107209 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Foreign Languages in Thai Language  
           สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการ

สังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมค า การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค ายืม
ในด้านเสียง ค า และความหมาย การน าค ายืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย อิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ การรวบรวม จ าแนก วิเคราะห์ค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
          Inquiry and analysis background of acquiring foreign languages used 
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in Thai language; observation principles of foreign language usage in Thai 
language; principle of borrowing words; analysis of borrowing words 
changes in sound., word and meaning; borrowing words in various contexts 
of Thai society; the influence of foreign languages on Thai language;  
Gathering, classifieds, analysis of the foreign language in Thai language; 
analysis of foreign language words in Thai language from various 
information technology media to apply in teaching management 

   
2107212 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
 Folklore  
           สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าที่

ของคติชน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ระเบียบวิธีการ
ศึกษาคติชนวิทยา การจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชน
วิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการท าวิจัย น าข้อมูลคติชน
วิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
          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 

   
2107213 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Relationship between Malay Dialect and Thai 

Language  
 

           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค  
ความหมายและสถานการณ์การใช้ภาษา ศึกษาภาษาในเชิงสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ศึกษาหัวข้อส าคัญอ่ืน ๆ เช่น โครงสร้างภาษา การสลับภาษา ทัศนคติต่อภาษา   
          Relationship between  Malay dialect and Thai Language   in  terms of 
sounds, words, sentences, meaning, and situation of language use, study of 
social and cultural language as well as   main topic  study such as 
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language structure, code switching, and language  attitude   
   
2107214 วรรณคดีเอกของไทย  3(3-0-6) 
 Thai Great Literature   
           ลักษณะของวรรณคดีส าคัญของแต่ละยุคทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง    คุณค่าและ

อิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขียนรุ่นหลัง  เน้นการศึกษาวรรณคดีเพ่ือความ
ซาบซึ้งในคุณค่าด้านต่าง ๆ และเพ่ือประโยชน์ในการสอนวิชาภาษาไทย  ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
          Main characteristics of Thai great literature both in each era,    
values and Influences  on  creation of writer  generations, focus on the 
appreciation of teaching in primary and secondary level 

   
2107215  การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 Sociological and Culture Aspect of Thai Language  
           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์การใช้ภาษา และ

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

   
2107318 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
3(2-2-5) 

 Design and Production of Educational Media of 
Thai Language Learning Area  

 

           สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย  
การออกแบบ การผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การ
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พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การสร้าง
และพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
          Inquiry and analysis the selection; usage and maintenance Thai 
language media; designing; producing; trial; evaluation and improve Thai 
language media; development of innovation in accordance with objectives 
and result of Thai language learning; creating and developing books in 
accordance with the curriculum 

   
2107320  วิจัยในชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  
           สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการ

วิจัยในชั้นเรียน โดยระบุปัญหา ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 
          Inquiry and analysis principle approach and theory of classroom 
action research; conduct classroom research by identifying problems, 
designing, create tools, data collection, analysis data, and presentation of 
research results in various forms 

   
2107321 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Instructional of Thai Language    
           สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึก

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรม 
          Inquiry analysis and application of principle; approach; teaching 
theory through practice; micro teaching of listening, speaking, reading, and 
writing; Thai grammar and literature 

   
2107322  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
 Presentation of Thai Language via Computer  
           โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการน าเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอ
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ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดท าบทเพ่ือการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อประสมเพ่ือการ
น าเสนอสารภาษาไทย การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข 
           Software packages used to deliver Thai language, language used in 
computer presentations, preparating of lessons for presentation, practicing 
to create a multimedia for presentation in Thai, evaluation and  
improvement  

   
2107323  ผลงานการค้นคว้าทางภาษาไทย       3(3-0-6) 
 Research Work in Thai Language  
           ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจัย ระเบียบวิจัยโดยสังเขป และวิธีการที่ใช้กับงานนั้น การ

น าผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปปรับใช้ในการสอน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ใน
รูปแบบต่าง ๆ ศึกษางานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ให้ครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษา 
และการใช้ภาษา 
          Research study, methodology in research,  and procedures that 
apply to that task,   adoption of recommendations from research to apply 
in teaching, development of new body of knowledge in different ways, 
research study at least 3  covering literature, grammar, and language usage  

   
2107324 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
 Preparation of Books for Children  
           ความหมาย  จุดมุ่งหมาย   ประเภทและพัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็ก  

หลักการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก  โดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการเรียนรู้   เทคนิคการ
เลือกสร้างเรื่อง สอดแทรกคุณธรรม ภาพประกอบ   การเลือกขนาดตัวอักษร   และการ
จัดรูปเล่ม การวิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือส าหรับเด็ก ฝึกท าหนังสือและนิตยสาร
ส าหรับเด็ก  

          Meaning, purpose, categories, and development of books for 
children, principles in making books for children by considering the 
psychology of learning, selection techniques, insertion of moral, 
illustration, selecting the font size, formatting books,   analysis and 
evaluation of books for children, practice on making books and magazines 
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for children  
   
2107325  วรรณกรรมสังคมและการเมือง   3(3-0-6) 
 Socail and Political Literature   
           บทบาทและคุณค่าที่สัมพันธ์กันระหว่างวรรณกรรมสังคมและการเมือง เลือก

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

2107326  ภาษาไทยถิ่น  2(2-0-4) 
 Thai Dialects   
          ความหมายของภาษาถิ่น การจ าแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความแตกต่าง

ของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง  ค า   ประโยค   ความหมาย    ฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ภาษาไทยถิ่น  การปรับใช้ความรู้วิชาภาษาไทยถิ่นในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

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

   
2107327 วรรณกรรมท้องถิ่น                                           3(3-0-6) 
 Thai Folk Literature   
          วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่น ประวัติความ

เป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และความสัมพันธ์ กับสังคมและวัฒนธรรม 
          Important Thai  folklore   both oral and written, history, form of 
writing, content, concepts, and relationships with society and culture  

   
2107328 วรรณคดีการละคร 2(1-2-3) 
 Thai Dramatic Literature  
           วรรณคดีการละครของตะวันตกและตะวันออก  พัฒนาการของละครไทย

ประเภทต่าง ๆ ศึกษาคุณค่าความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับศิลปะสาขาอ่ืน  เช่น  ดนตรี  
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นาฏศิลป์ จิตรกรรม และประติมากรรม จัดการแสดงละครจากวรรณคดีการละคร ตาม
ความเหมาะสม 
          Dramatic literature of the West and the East,   development of 
various Thai drama, study value of literature in relation to other branches 
of arts such as music, dance, painting and sculpture, dramatic literature 
performance  appropriately 

   
2107329  วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา                        2(2-0-4) 
  Literature on Thai Customs and Religions  
           วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด  การใช้ภาษา  

และคุณค่า  ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ กับวรรณคดีที่มีต่อสังคม 
         Literature on Thai custom and religions in terms of form, content, 
concepts, language use  and values  of  relationship between religions, 
rituals, believes, and  literature on society 

   
2107330  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย  2(2-0-4) 
 Influence of Foreign Literature on Thai Literature  
           อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่ส าคัญทั้งตะวันออกและตะวันตก  ที่มีต่อ

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

   
2107432 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
 Literature and Creative Criticism  
           วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคม

ที่ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณกรรมไทย การน าเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 
          Analysis characteristics of Thai literature after Western influences; 
the context of society influences the literature; theory of literary criticism 
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with applying of Thai literary criticism analysis; present the creative literary 
reviews 
 

2107433  คีตวรรณกรรมประกอบบทเรียน                         2(1-2-3) 
 Music Literature for Lessons  
           เพลงและกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  

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

   
2107434 การประพันธ์ร้อยกรอง  3(2-2-5) 
 Thai Verse Composition   
           หลักและศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง ฝึกประพันธ์บทร้อยกรองประเภทต่าง 

ๆ เช่น กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ และร่าย 
          Principles and arts of writing Thai verse, practicing composition each 
type of poetry 

   
2107435 อักษรไทย                                 2(2-0-4) 
 Thai Alphabets  
           วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของอักษรและอักขรวิธีไทยตั้งแต่สุโขทัยจนถึง

ปัจจุบัน  ศึกษาลักษณะอักษรไทยในท้องถิ่นและเปรียบเทียบกับอักษรไทยในปัจจุบันโดย
ฝึกอ่านและเขียน 
          Evolution and transformation of Thai  alphabets  and orthography 
since Sukhothai period until present, study the characteristics  of  local 
Thai alphabets  and compare current Thai alphabets by reading and writing  
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. นางสาวสุรสัวดี  
นราพงศ์เกษม 
อาจารย ์
3-9011-01180-11-7 

กศ.ม.
ภาษาไทย 
ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 
มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 

2557 
 

2548 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวธวัลรัตน์  
พรหมวิเศษ 
อาจารย ์
3-8014-00005-86-5 

ศศ.ม. 
ภาษาไทย 
 
ศษ.บ. 
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
ปัตตาน ี
มหาวิทยาลยั 
ศิลปากร 

2544 
 
 

2537 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวจิตติขวัญ 
ภู่พันธ์ตระกลู 
อาจารย ์
1-9599-00149-81-5 

ศศ.ม. 
ภาษาไทย 
ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

2557 
 

2552 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวซอฟูวะห์ กูโน 
อาจารย ์
1-9699-00079-10-8 

ศศ.ม. 
ภาษาไทย 
 
ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
ปัตตาน ี
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏยะลา 

2561 
 
 

2553 

15 15 15 15 15 

5. นางสุภา วัชรสุขุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-9599-00111-92-0 

ศศ.ม. 
ภาษาไทย 
 
ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
ปัตตาน ี
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
ปัตตาน ี

2534 
 
 

2521 

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. นางสาวสุรสัวดี  
นราพงศ์เกษม 
อาจารย ์
3-9011-01180-11-7 

กศ.ม.
ภาษาไทย 
ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 
มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 

2557 
 

2548 

15 15 15 15 15 

2. นางสาวธวัลรัตน์  
พรหมวิเศษ 
อาจารย ์
3-8014-00005-86-5 

ศศ.ม. 
ภาษาไทย 
 
ศษ.บ. 
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
ปัตตาน ี
มหาวิทยาลยั 
ศิลปากร 

2544 
 
 

2537 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวจิตติขวัญ 
ภู่พันธ์ตระกลู 
อาจารย ์
1-9599-00149-81-5 

ศศ.ม. 
ภาษาไทย 
ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

2557 
 

2552 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวซอฟูวะห์ กูโน 
อาจารย ์
1-9699-00079-10-8 

ศศ.ม. 
ภาษาไทย 
 
ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
ปัตตาน ี
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏยะลา 

2561 
 
 

2553 

15 15 15 15 15 

5. นางสุภา วัชรสุขุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3-9599-00111-92-0 

ศศ.ม. 
ภาษาไทย 
 
ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
ปัตตาน ี
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
ปัตตาน ี

2534 
 
 

2521 

15 15 15 15 15 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพประกอบด้วย  การสังเกต 

การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะ
หรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน 
การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษาครูต้อง

ปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครู
ที่ดี คือ 
         4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน 
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

2 ) สามารถวางแผน  ออกแบบ  ปฏิ บั ติ ก ารสอน  จัดการชั้ น เรียน  วัดและประเมิ นผล 

การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง 
ปลอดภัย 

           4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัดและการ
ประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ 
ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
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4.2 ช่วงเวลา  
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ปีการศึกษาที่  1  
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    ปีการศึกษาที่  2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    ปีการศึกษาที่  3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่  1     ปีการศึกษาที่  4 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

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

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 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 
สัปดาห์ เป็น 144 ชั่วโมง และปฏิบัติงานอื่น ๆ  
อีก 146 ชั่วโมง) 
*ใช้ฐานคิดตามท่ีคุรุสภาก าหนดตามประกาศ 
ปี 2557 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
         ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่
มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้อง
น าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

ได ้

  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
          5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
ผู้เรียน 

5.3 ช่วงเวลา  
      ปีการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 

5.5 การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ 2 ก่อนการท า
การวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัย
เสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
      5.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย จากแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานการวิจัยที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมิน 
1. ความสามารถ 
ด้านการสอน 

 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลง
ของสั งคม  สามารถใช้คอมพิว เตอร์รวมถึ ง
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้
ใฝ่ เรี ยน  เข้ า ใจ ธรรมชาติ ของนั ก เรี ยน  ซึ่ ง
สอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3.ประเมินตามสภาพจริงในขณะ
ปฏิบัติการสอน 

2. ความสามารถด้าน
วิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งใน
เนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถน าไปใช้สอน
ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ ในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่า
ของภาษาไทย และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและการ
ประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการกับการสอน
วิชาอ่ืน ๆ ได ้ 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3.ประเมินตามสภาพจริงในขณะ
ปฏิบัติการสอน 

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรม
ในการด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์
สุจริต และมีศีลธรรม  

1.การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ประเมินตามสภาพจริงในขณะ
ปฏิบัติการสอน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมิน 
4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีท ักษะทางส ังคมท า ให ้น ักศ ึกษ ามีมน ุษย
สัมพันธ์ที ่ดีสามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้
ค าปรึกษาแก่นั กเรี ยนได้  เป็นคนดี  มีน้ า ใจ/ 
เอ้ืออาทรศิษย์  รักงานสอน ใฝ่รู้  ใฝ่ก้าวหน้า  
รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอ
ปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการ
งานของตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

1.การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ประเมินตามสภาพจริงในขณะ
ปฏิบัติการสอน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  
อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟัง 
ความคิดเหน็ของผู้อ่ืน 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก 
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น 
ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ 
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน  เช่น  การ
เข้าห้องเรียน การส่งงาน 
และการอยู่ร่วมกันในหมู่
คณะตลอดจนการแต่งกาย
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2) เน้นถึงความส าคัญของ 
ความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า 
และตักเตือนนักศึกษาให้เห็น
ข้อเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษา 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการ 
ปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้
ความสามารถของตนเองโดยไม่แอบอ้าง
หรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน 
ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการให้ 
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
จิตอาสา  หรือจิตส านึกสาธารณะ  เช่น 
การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การสอน
ในห้องเรียน  การเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ  
เครื่องปรับอากาศ   พัดลม ฯลฯ 
 5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ท างานเพ่ือสาธารณะเป็น
กลุ่ม จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน/องค์กรภายนอก 
4) ปลูกฝังเรื่อง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

 

  2.1.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง 
เป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ 
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับ 
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1)   ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดย
ให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดท าโครงการ 

1) ประเมินผลจากการท า 
แบบฝึกหัด การสอบ  
การท ารายงาน และการ
ปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดง 
ความคิดเห็นในการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 
4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ต่าง ๆ  
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2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน
ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ 
3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของตนเอง
และก าหนด เป้าหมายใน 
การพัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
การท ากรณีศึกษา 
2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์
น าเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูดใน 
โอกาสต่าง ๆ 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดท าโครงการ 
 

1) ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายให้ศึกษา  ค้นคว้า การ
เขียนรายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา  หรือการทดสอบโดย
ใช้การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์
แนวคิด 
3) ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร้างสรรค์ 

 

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและ
กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่ งที่
ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัว  
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ใน ก าร เป็ น พ ล เมื อ งที่ ดี  แ ล ะ
สามารถเป็นที่พ่ึงของตนเองและ
สังคมได ้

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างาน 
เป็นกลุ่ม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้  
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันใน 
ชั้นเรียน 
3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการที่มี 
     ประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการ
ท างานกลุ่ม การน าเสนองาน
ตามกลุ่มที่ ได้รับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน  
3)  สังเกตการท างานร่วมกัน
ของนักศึกษาในห้องเรียนใน
การร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของโครงการ 
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2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ 
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง 
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้   
การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  
การเขียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  
และบุคคลอ่ืน 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารได้หลากหลาย
รูปแบบ 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้  
ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การค้นคว้า  
วิเคราะห์ ข้อมูล  และน าเสนอได้อย่าง 
เหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
ความคิด การรายงาน 
2)   ป ร ะ เมิ น ผ ล ง า น ต า ม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์ 
ข้อมูลการท ารายงานและ 
กิจกรรมในห้องเรียน 
 
 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ 
คร ูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ 
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ  
อดทนอดกลั้น มีความ 
เสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
ต่องาน  ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้าน 
วิชาการและวิชาชีพ  และ 
สามารถพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว  

1) ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อปลูกฝัง
แบบอย่างในการครองตนให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูที่ถูกต้อง 
2) ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
การปฏิบัติตนของครูในสังคมพหุ
วัฒนธรรมโดยใช้ กรณีตัวอย่างที่เป็น
ประเด็นวิพากษ์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่ออ่ืน ๆ 
3) ผู้สอนทุกคนต้องใช้การวิเคราะห์

1) ประเมินระหว่างเรียนในทุก
รายวิชา  ด้วยวธิีการประเมินที่
หลากหลาย  เช่น ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง กลุ่มเพ่ือนประเมินและ
ประเมินโดยผู้สอน  โดยใช้การ
สังเกต สัมภาษณ์ การสะท้อน
ผลงาน เป็นต้น 
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม 
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จริยธรรม ในลักษณะของการ
เขียนทบทวนงาน (after action 
review) 



64 
 

 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สังคมและประเทศชาติ และ 
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น 
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ  
และให้เกียรติคนอ่ืน มีความ 
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
ใช้เหตุผลและปัญญาในการ 
ด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
4) มีความกล้าหาญและ 
แสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม  
สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด 
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
ด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับ 
สังคม การท างานและ 
สภาพแวดล้อม โดยอาศัย 
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจ 
ทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม  
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ 
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกใน 
การธ ารงความโปร่งใสของสังคม 
และประเทศชาติ ต่อต้านการ 
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ 
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน     
หรอืการลอกเลียนผลงาน  

ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคมเชื่อมโยงกับบทบาทของครูที่
ควรจะเป็นโดยใช้การอภิปรายและร่วมกัน
สรุป 
4) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดย
การเน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา  
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบันและ
สังคม  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและมีความซื่อสัตย์สุจริต  จาก
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ผู้สอนจัดขึ้นโดยเน้นการปฏิบัติการ 
5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่เน้นการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  ทั้งระหว่างผู้เรียนและ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
6) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ยกย่องนักศึกษาที่ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง  รวมทั้งการยกย่อง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในชั้นเรียน  

3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน  การร่วมกิจกรรม  การแต่ง
กาย และการส่งงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
4) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูและ
การน าเสนองานของนักศึกษา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
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 2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ  
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน 
วิชาชีพของครู อาท ิค่านิยมของ 
ครู คุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู  
ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา 
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ  
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการ 
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน   
หลักสูตรและวิทยาการการ 
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
การวัดประเมินการศึกษาและการ 
เรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ 
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู  
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน  
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล  
ทักษะการท างานวิจัยและวัด 
ประเมิน ทักษะการร่วมมือ 
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี  
21  มีความรู้ ความเข้าใจใน 
การบูรณาการความรู้กับการ 
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม 
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการ 
สอน (Technological  

1) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบที่เน้นทั้ง ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริงและ
เทคนิคอ่ืนๆที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 
การเรียนรู้แบบสืบสอบ  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การเรียนรู้แบบโครงงาน  การ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  และ
ต้องมีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2) ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพครูทั้งใน
อดีต ความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในสมัย
ปัจจุบันและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนทั้งแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ส าคัญๆ
ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
สถานศึกษาโดยบูรณาการ การปฏิบัติงาน
จริงในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี (work 
integrate learning) 
5) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากร 
6) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การท าโครงงาน 

ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมิน
ด้านความรู้  ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา 
3) การประเมินผลที่หลากหลาย
ตรงตามสภาพจริง  ดังต่อไปนี้ 
   - ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การท างาน
ตามสภาพจริง 
   - ประเมินจากการสะท้อน
ผลงาน 
   - ประเมินผลจากกลุ่มเพ่ือน 
  - ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  - ประเมินผลจากการน าเสนอ
ชิ้นงาน หรือรายงานการค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
Pedagogical Content  
Knowledge : TPACK)         
การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
กระบวนการทางวิศวกรรมและ 
คณิตศาสตร์ (Science  
Technology Engineering and  
Mathematics Education :  
STEM)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(Professional Learning  
Community :PLC) และมี 
ความรู้ในการประยุกต์ใช้  
2) มีความรอบรู้ในหลักการ  
แนวคิด ทฤษฎี ทั้งหลักภาษา  
วรรณคด ีวรรณกรรมและ 
วัฒนธรรมไทย  ทักษะการใช้ 
ภาษา ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ภาษาไทย สามารถวิเคราะห์ 
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอน 
อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตาม 
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียน สามารถออกแบบการ 
จัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความ
เข้าใจโครงสร้างภาษาไทยและ
เลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษา
แบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์
และวรรณคดี/วรรณกรรมเป็น
ฐาน เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและ 



67 
 

 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
วิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือ 
การสื่อสารของนักเรียนได้ 
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผล 
การเรียนรู้ภาษาไทย สามารถท า 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น 
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทาง 
ภาษาไทย 
3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ 
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ 
ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและ 
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคม และสามารถน าแนวคิด 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ 
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา 
ผู้เรียน  
4) มีความรู้และความสามารถใน 
การใช้ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม 
มาตรฐาน  
5) ตระหนักรู ้เห็นคุณค่าและ 
ความส าคัญของศาสตร์ประราชา 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง  
พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและ 
พัฒนาชุมชน 
 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง 
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึก 
สากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล  
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม 
(Platform) และโลกอนาคต น าไป 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ 
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้  
หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด  
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ   
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ 
ที่อาจเกิดข้ึน 
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน 
อย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จาก 
การท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น 
ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  

1) การเรียนรู้ผ่านวิธีสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
คิดประเมินค่า  และคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรม
ในลักษณะ ต่าง ๆ เช่น  
การอภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์  
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง  
กิจกรรมการแก้ปัญหากิจกรรมการ 
วิเคราะห์จากการมองต่างมุมโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม 
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี  การท าโครงงาน  
และการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ  การฝึก
ทักษะ  การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  
การสังเกตการสอน  การสัมภาษณ์
หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
การสอนในชั้นเรียน 
4) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์  

1) ประเมินจากผลงานการ อภิปราย
กลุ่ม  การคิด วิเคราะห์  หรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง   
กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรม 
การวิเคราะห์จากการมอง ต่างมุม 
2) ประเมินความสามารถทางปัญญา
ทั้งการคิดที่เป็น นามธรรมและการ 
แสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม เช่น  จาก
กระบวนการท างานของนักศึกษา   
กระบวนการคิด  การสื่อความคิด  
ความเข้าใจ  ความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงาน 
3) วัดและประเมินจากผลการ  
ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
การน าเสนอผลงาน การวิจัย 



69 
 

 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน 
และสังคม 

ความรู้ใหม(่Research-based 
learning) 

 

2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก 
ของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ 
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็น 
ทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี 
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน  
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ 
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และ 
ต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและ 
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง 
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ 
วิ ช า ชี พ  มี ค ว าม เข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ       
กล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ ายทอดความรู้ แก่ ผู้ เรี ยน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์
 

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้
ทักษะความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการลงปฏิบัติในพ้ืนที่  ใน
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ
เรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
 (Participative learning through 
action) 
5) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ตลอดหลักสูตร 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ 
การแสดงออกของนักศึกษา  
ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
และจากการปฏิบัติกิจกรรม  
2) วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
    ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกบั 
    ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนการ  
    สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม 
    การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนที่เน้นการลงปฏิบัติใน  
    พ้ืนที่  ในสถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
    ส่วนรว่มในการรับผิดชอบ 
    และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
    พหุวัฒนธรรม โดยการเรียน 
    แบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบ 
   ร่วมมือ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน  
กลุ่มและการเป็นผู้น าในการ    
อภิปรายซักถาม 
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2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  
การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้  
หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
และถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม ่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม  
และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้ 
การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ 
การน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย 
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและ 
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ 
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ 
ประชุม การจัดการ และการสืบค้น 
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง 
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย 
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความ 
น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  
อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ 
และการลอกเลียนผลงาน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ในรายวิชาต่าง ๆ  โดยให้ผู้เรียนมี
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
การติดต่อสื่อสารทั้งระดับบุคคล 
และกลุ่มคน โดยได้สืบค้น วิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลย ี
สารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ
และวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง  
สถานการณ์จ าลองและน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่หลากหลาย 
รูปแบบและวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลายสถานการณ์ 

1) ประเมินผลจากการน าเสนองาน
ของนักศึกษาโดยการสังเกตทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข  
การน าเสนอเชิงสถิติและประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ใช้การทดสอบที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน 
การสืบค้นและการน าเสนอ 
รายงานประเด็นส าคัญโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม 
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตร 
รายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ  
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ 
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ 
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยนใช้ 
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก 
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ 
ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
2) สามารถในการน าความรู้ทาง 
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม  
การจัดเนื้อหาสาระ การบริหาร 
จัดการ และกลไกการช่วยเหลือ  
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ 
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ  
ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน 
ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง 
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความ 
ต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือ 
ผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการ 
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ 
ปฏิบัติและการท างานใน 
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
เน้นหลักการน าความรู้ด้านต่างๆที่ 
จ าเป็นในการออกแบบการเรียนการ 
สอนและปฏิบัติการจริงทั้งใน 
ห้องเรียนและห้องทดลองปฏิบัติการ 
สอน 
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
เช่น การศึกษากรณี ตัวอย่างจาก 
ห้องเรียน การสังเกต การสอนแบบ 
ต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมของ 
ผู้เรียน การสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับ 
ผู้มีประสบการณ์ การท า แผนการ 
สอน การผลิตสื่อประกอบการสอน  
การทดลองสอน การท าวิจัยในชั้น 
เรียน การประเมินผู้เรียนและการจัด 
แหล่งประสบการณ์การ เรียนรู้ 
ให้กับผู้เรียน 
3) การเรียนรู้รูปแบบการสอน 
สมัยใหม่ที่พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 และหลักการของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  จากต้นแบบในสื่อประเภท 
ต่าง ๆ พร้อมทั้งการวิพากษ์จุดเด่น  
จุดด้อยของวิธีการต่าง ๆ 

1) ประเมินผลงานการออกแบบการ 
จัดการเรียนรู้และการจัดท าแผนการ 
จัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ 
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัยของ 
นักเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการสอน  และ
การสะท้อนความคิดในห้องเรียน 
และสังเกตพฤติกรรม การสอน
ระหว่างทดลองสอน ในสถานศึกษา  
เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อการ
เรียนที่ท าส่งกับการปฏิบัติจริงใน
หอ้งเรียน 
3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 
และทักษะการสอนของนักศึกษา 
จากบุคคลที่เก่ียวข้อง  เช่น จาก
นักเรียน ครูประจ าชั้น  ครูพ่ีเลี้ยง  
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 
4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ 
วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียน   
การสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม   
กิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู
และของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
พัฒนาการคิด การท างาน การ 
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึก 
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น  
โดยบูรณาการการท างานกับการ 
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม  
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ 
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา  
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด 
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
4) สร้างบรรยากาศ และจัด 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง 
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาทั้งในและนอก 
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้ 
นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น  
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง  
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ 
ท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 
3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม 
        2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
        3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
        4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
        5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1.2 ด้านความรู้ 
        1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
        2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
        3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
        4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
       2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
       3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนด เป้าหมายใน 

การพัฒนาตนเองได้ 
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
       2)  มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
       3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี  และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเองและสังคม

ได ้



74 
 

 
 

3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
        1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

       2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

5100136 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  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
         2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
                        3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน  
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
       4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

  3.2.2 ด้านความรู้ 
        1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ
ครู 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 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  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) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทั้งหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรมและ 
วัฒนธรรมไทย  ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถ
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ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบ
ต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์และวรรณคดี/วรรณกรรมเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย 
     3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
        4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
        5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์ประราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
        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 

  3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 
        2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
        3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
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        4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
        1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ  การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เขา้ใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
        2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
        3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม 
การจัดการ และการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
        1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยนใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
        2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
       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 
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       5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง  
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การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                         

1101101 คุณธรรม จรยิธรรม  
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
ความเป็นคร ู

                        

1102101 การพัฒนาหลักสูตร                         
1102202 วิทยาการจัดการเรียนรู ้1                         
1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู ้2                         

 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 
และการเรียนรู ้

                        

1106201 การบริหารการศึกษาและ 
การประกันคณุภาพการศึกษา                         

1104201 การวัดและประเมินผล 
การเรยีนรู ้                         

1104302  การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้                         

 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                           
1102404 คุรุนิพนธ์                         
1100102  ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 1                         

1100203  ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2                         

1100304  ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 3                         

1100405  ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 4                         

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

2107101 การฟัง การดูและการพดู                         
2107102 แนวทางการศึกษา 
วรรณคดีไทย                         

2107103 หลักภาษาไทย                         
2107104  การอ่านคดิพัฒนาชีวิต                         
2107105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
ทางวิชาการและวิชาชีพ                         

2107206 พัฒนาการของวรรณคดีไทย                         
2107207  ความคิดสร้างสรรค์กับการ
สรรสรา้งงานเขียน                         

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

2107208  พัฒนาการของภาษาไทย                         
2107210 ศิลปะการอ่านออกเสยีง                         
2107211 ภาษาศาสตรส์ าหรับครู
ภาษาไทย                         

2107316 วรรณกรรมคัดสรร 
ในหนังสือเรียน                         

2107317 การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย                         

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

2107319 การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษ 
ที ่21 

                        

2107431 โครงงานและสัมมนา                         

2107209  ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย                         

2107212 คติชนวิทยา                         
2107213 ความสมัพันธ์ระหว่างภาษา
มลายูถิ่นกับภาษาไทย                         

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

2107214 วรรณคดีเอกของไทย                         
2107215 การศึกษาภาษาไทยในเชิง
สังคมและวัฒนธรรม                         

2107318  การออกแบบและผลติ
สื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

                        

2107320 วิจัยในช้ันเรียน                          

2107321  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                         

2107322 การน าเสนอสารภาษาไทย
ด้วยคอมพิวเตอร ์                         

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

2107323  ผลงานการค้นคว้าทาง
ภาษาไทย                         

2107324  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก                         
2107325  วรรณกรรมสังคม 
และการเมือง                          

2107326  ภาษาไทยถ่ิน                         
2107327 วรรณกรรมท้องถิ่น                         
2107328 วรรณคดีการละคร                         
2107329 วรรณคดีขนบประเพณ ี
และศาสนา                             

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง



 
 

88 

 

การกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

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 

2107330 อิทธิพลของวรรณกรรม
ต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย                         

2107432 วรรณกรรมกับการวิจารณ์
อย่างสร้างสรรค ์                         

2107433 คีตวรรณกรรมประกอบ
บทเรียน                         

2107434  การประพันธ์ร้อยกรอง                         
2107435  อักษรไทย                              

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการ 
ด าเนินการดังนี้ 
     1) แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเพ่ือประชุมตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลการประชุม 
     2) จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยให้นักศึกษาน าเสนอผลงานเพ่ือสุ่มตรวจ
ผลงานของนักศึกษา และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
     3) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา โดยสุ่ม
รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา และให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม และ
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์     
    2.1.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร มีการด าเนินการดังนี้ 
         1) แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
         2) ประชุมคณะกรรมการทวนสอบ โดยตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม 
     3) ประเมินความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา และรายงานการผลประชุม 
   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

   2.2.1 การประเมินภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ด าเนินการโดยจัดท าแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในด้านการท างานตรงสาขา ความพร้อมในการท างาน ความรู้จากสาขาที่เรียน 
และระยะเวลาในการหางานหลังจากส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร และส ารวจ
โดยสุ่มบัณฑิตร้อยละ 80 จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี  
   2.2.2 การประเมินการประกอบอาชีพของบัณฑิต จากต าแหน่งในสายงานของบัณฑิต และ
เปิดโอกาสให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น   
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   2.2.3 การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเข้าท างาน 
โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และเปิดโอกาสให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา และโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน   

การสอน 

1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

            2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน 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 ด้าน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพื่อก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
                2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

            2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผล ิตบ ัณฑ ิตให ้ม ีค ุณภาพทั้งด ้านองค์ความรู้ใน

สาขาวิชา และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอก และประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 

 
2. บัณฑิต 
 พันธกิจส าคัญของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ใน
สาขาวิชา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

2.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 2.1.1 มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการพัฒนาหลักสูตร

ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

2.1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ 
มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู  อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.1.4 มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้
ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นในอนาคต 

2.1.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่  และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ความรู้

ความเข้าใจทั้งด้านภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดสภาพแวดล้อม
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การเรียนรู้ วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถท าวิจัยและ
ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
3. นักศึกษา 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 36 คน โดย
มีการก าหนดคุณสมบัติรับผู้เข้าศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 ซ่ึงระบุไว้ว่าผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

 ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  ผ่านช่องทางการรับสมัครต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รับผ่านระบบกลางของกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 
2. รับตรงด าเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย 
3. รับตรงปกติในระบบโควตา (ความสามารถพิเศษ) 
4. ทุนเฉพาะกิจชายแดนใต ้

          สว่นขั้นตอนกระบวนการรับนักศึกษามีข้ันตอนสังเขป  ดังนี้ 
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ 
3. ประชุมออกข้อสอบ รูปแบบการรับสมัคร หรือเครื่องมือคัดเลือกนักศึกษา 
4. จัดพิมพ์ข้อสอบ 
5. จัดสอบข้อเขียน   
6. จัดสอบสัมภาษณ์  โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  จ านวน 3 คน 
7. ประกาศผลสอบ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
           3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาก าหนดแผนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา โดยการให้ความรู้และค าแนะน าด้านการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติจน
ส าเร็จการศึกษา  
           3.2.2 จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  เพ่ือชี้แจงการ
เทียบวิชาเสริมพ้ืนฐาน  กฎ ระเบียบในการศึกษา  สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่คณะและหลักสูตร
จัดให้  แนะน าการเตรียมตัว การปรับตัวด้านการเรียนและการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย   
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 3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
3.3.1 หลักสูตรมีแผนงานโครงการ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  ระบบและขั้นตอนการ

ด าเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
3.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามี เวลาให้การดูแลนักศึกษา  โดยให้มีการบันทึก  ประเมิน 

(แบบสอบถาม)  หลังจากเข้าพบ  ใช้ห้องพักอาจารย์เป็นห้องให้ค าปรึกษา  และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3.3 จัดประชุมให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน การด าเนิน
ชีวิตนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา 

3.3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ
ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ  เช่น  การหารายได้ระหว่างเรียน  การให้ทุนการศึกษา 

3.3.5 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา  เช่น  
มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า  มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้า  โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวางแผน มีข้ันตอนการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.4.1 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher 

Enhancing Activities) ในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาท ิ
(1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
(2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ 
(3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
(4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
(5) กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริต   
     และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
(6) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
(7) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และเพศศึกษา 
(8) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
(8) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ดนตรี นาฏศิลป์ 
(9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ 

 (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
 (11) กิจกรรมอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบันการศึกษา 

3.4.2 หลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
ของหลักสูตร  โดยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับเสริมแก่นักศึกษาให้เพียงพอ
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ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม  และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ตรงตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

3.4.3 สนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนเชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ เสริมสร้างการคดิ วิเคราะห์  
เน้นประสบการณ์จริง เพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เน้นภาคปฏิบัติ มีแนวทางการเรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ 
การท างานในสาขาวิชาชีพครู  
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ รวมทั้งมีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็นและ
ข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ 
หรือกรณีขาดแคลนอาจารย์ 

2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และ 
ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 

3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร เป็นผู้ เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหา 
ผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

4) การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 

5) จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การออกแบบหลักสูตร 

เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาภาษาไทยให้ความส าคัญกับ
การออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาชีพครู วิชาเอกในสาขา และมีการออกแบบหลักสูตรที่
เน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ  ผู ้ร ับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรมีการศึกษาการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาครูจากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้า
ในการผลิตครู โดยเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอกที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการที่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด ที ่เป็น
สมรรถนะส าคัญในการสร้างประสิทธิผลของการท างานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการท างาน
จริง  นอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู  แนวคิดส าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ท าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถท างานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพื้นที่  การ
บริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ จึงต้องอิงการท างานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบ
ร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนให้มีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วม    

5.2 การพิจารณาก าหนดผู้สอน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบผู้สอนตามระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอนตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กลไกในการก าหนดผู้สอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประชุม วางแผน พิจารณาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา ที่เปิดการเรียนการสอน
แต่ละรายวิชาที่เปิดสอน และก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนดังนี้  
 5.2.1 วุฒิทางการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

5.2.2 ความถนัด ความเชี่ยวชาญต่อศาสตร์วิชาในรายวิชาที่สอน 
5.2.3 ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอน 

5.3 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการก ากับกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละ

หลักสูตรโดยให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบประเมินออนไลน์ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก ากับการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยการ

ประชุม วางแผนท าความเข้าใจ กับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเป็นไปตามกรอบ
คุณวุฒิ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย  
4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และกลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และให้อาจารย์ผู้สอน ระบุในกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ 
มคอ.3 และ มคอ.4  
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5.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยได้มีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

5.4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5.4.2 ด้านความรู้ 
5.4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
5.4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5.4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
5.4.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

โดยผู้สอนแต่ละวิชาประเมินผู้เรียนตามกรอบดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการประเมินต่างๆ  เช่น 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ การท าแบบประเมิน หรือการทวนสอบ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2. มีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา 

(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา) 
3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือ

ประเมินมีความหลากหลาย โดยตรวจข้อสอบ ผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้
คะแนนพฤติกรรม 
 

5.5 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีการวางแผนการ

ด าเนินงานตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของภาคการศึกษานั้น ๆ โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

5.5.1 วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา 
เช่น การวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ 

5.5.2 ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
5.5.3 แจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจนเมื่อมีการตัดเกรด เช่น  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน การตัดเกรด

ชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งและให้เอกสาร (มคอ.3) แก่นักศึกษาในสัปดาห์แรกท่ีเปิดภาคเรียน 
5.5.4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชาและระดับ

หลักสูตร เช่น การประเมินตนเองของนักศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลามีการด าเนินการเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและ
ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 

   2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 

 6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้ง 

งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที่ 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

1 ห้อง  

2 หอ้งปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 ห้อง  
3 ลานจัดการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม   

 
 6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 Notebook Computer 1 ชุด 
2 Printer 3 เครื่อง 
3 Micro Computer 3 เครื่อง 
4 กล้องถ่ายวิดีโอ 1 กลอ้ง 
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  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์

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

 

     6.3.3.1 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 

http://aritc.yru.ac.th/
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          6.3.3.2  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 แ ล ะ 
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 ข้อมูลปี 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 ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-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 / สถาบันทั้ ง 78 แห่ ง อาทิ เช่น  ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้ งนี้ ยั งรวมถึง
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) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ 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  

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

  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 

 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้ เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่ อ แ ล ะช่ อ งท า งก า ร เรี ย น รู้     
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า รศึ ก ษ า ใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและเพ่ือ
การเรียนรู้ด้ วยตน เองอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในการเรียนการสอน การท า
กิจกรรมในห้องเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้ องการเรียนรู้ด้ วย
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 าต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 
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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/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู  
     ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ 
     ป ฏิ บั ติ ง าน วิ ช าชี พ ค รู ใน สถ าน ศึ กษ า เป็ น ป ระจ า 
     ทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

15. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน   
     ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
     ร้อยละ 25 ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

   X X 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตาม

เป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 – 14)   ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละ
ปี  

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
       กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้ น  พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้ สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุก  ๆ  หั วข้อ 

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้ เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน  การทดสอบกลางภาคเรียน 

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป  หากพบว่า 

มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
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 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้น จะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่ งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ 
และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 4 ปี 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  
จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 4 ปี 
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  
                 สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education  
                 Program in Thai 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย    หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  
                สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education  
                 Program in Thai 

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ภาษาไทย  
ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต   (ภาษาไทย)       
ช่ือย่อ :  ค.บ. (ภาษาไทย)  
 
 
ภาษาอังกฤษ      
ช่ือเต็ม :  Bachelor of Education (Thai)   
ช่ือย่อ :  B.Ed. (Thai)  

 2. ชื่อปริญญา  
ภาษาไทย  
ช่ือเต็ม :  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  
               สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)  
               หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ช่ือย่อ :  ค.บ. (ภาษาไทย)  
ภาษาอังกฤษ      
ช่ือเต็ม :  Bachelor of Education (Thai)   
ช่ือย่อ :  B.Ed. (Thai)  

เพิ่มข้อความ
ในช่ือเต็ม
ภาษาไทย 

3. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตร 
     ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรด้านภาษาไทย ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้คู่
คุณธรรม น าสูการพัฒนาทองถิ่น 
ความส าคัญของหลักสูตร 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เป็นหลักสูตร
ผลิตครูช้ันวิชาชีพ ให้มีความสามารถด าเนินชีวิต
ด้วยปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย 
สามารถบู รณ าการความรู้  ทั กษะ คุณ ธรรม  
จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถฟัง อ่าน ดู คิดวิเคราะห์

3. ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตร 
     ผลิตครแูละบุคลากรด้านภาษาไทยที่มี
คุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถ 
บูรณาการความรู ้ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา
และพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มสีติปัญญา 
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบคุคลอื่นได้อย่าง
มีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
สติปัญญา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาใน
ท้องถิ่น 
ความส าคัญของหลักสูตร   
     ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่

ปรับ 
ปรัชญาและ
ความส าคญั
โดยเน้นการ
ผลิตครูให้มี
คุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21 
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อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤตได้ด้วยปัญญา  เห็นความส าคัญ ภาคภูมิใจ รัก 
และหวงแหนภาษาไทยในฐานะภาษาประจ าชาติ 
และสามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษา
ซึ่ งเป็ นสถาบันหลักที่ ท าหน้าที่ ผลิตครู  จึ งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โอเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่ง
เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
เพื่อให้ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ภายใต้บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งที่
จะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการ
แข่งขัน การท างานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้และ
เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการแสวงหา
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ก าลังจะ
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความ
เข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
ท างานด้ านการใช้ภ าษ าและการคิ ดขั้ น สู ง 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,  2560: 48) 
     ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับการพัฒนาน
วัตกรที่สอดรับกับการศึกษายุค 4.0 และศตวรรษ
ที่ 21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตร
แบบโมดูลที่ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนที่มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554) บูรณา
การข้ามสาขาวิชา  เน้นแก่นความรู้ที่ ส าคัญ 
แนวคิดหลัก เน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ตั้ง
กิจวานิชย์และคณะ , 2556; Wangner, 2012) 
รวมถึงพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับยุค 4.0 เช่น 
การคิดวิ เคราะห์  การคิดแก้ปัญ หา การคิด
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรเน้นสมรรถนะจึง
เหมาะกับการศึกษายุค 4.0 ความต่อเนื่องของ
แนวทางในการพัฒ นาประเทศชาติมี ความ
สอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 ให้
ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่
1 2  (พ .ศ . 2 5 6 0 -2 5 6 4 ) อ ยู่ ใน ช่ ว ง เว ล า
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ประเทศไทยมีการเตรียม
ความพร้อม ในหลายด้ าน  เช่น  การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะด้าน
ภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไก
ต่ า งๆ  เป็ น ต้ น  (ส านั ก งาน คณ ะกรรม การ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่ง
จุดเน้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนามนุษย์โดยตรง ดังที่ แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  มีวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ การ
พัฒ นาประ เทศ  (ส านั ก งานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560: ก) 
          ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาไทยที่
มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู  ตระหนั กถึ งความส าคัญ ของ
ภาษาไทย รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมของผู้อื่นมีทัศนคติและด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข   

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูภาษาไทยที่มีคุณสมบัติ
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ดังนี ้     
     1) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทย 
และมีทักษะในการใช้ภาษาไทย  และเป็นแบบอย่าง

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคณุลักษณะ ดังนี ้
     1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการ
สอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

เพิ่มเตมิ
วัตถุประสงค์
เป็น 5 ข้อ 
โดยเน้นการ
ผลิตครูให้มี
คุณภาพและ
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ในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
     2) ให้มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และวิจารณญาณ 
สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยแสวงหา  สร้างองค์
ค ว าม รู้    ถ่ าย ท อด แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  
     3) ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ และมีกลวิธีที่เหมาะสม
ในการสอนภาษาไทยในสังคมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
   4) ให้สามารถใช้ภาษาไทยและระเบียบวิธีการ
วิจัยเป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

     2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย และการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้
ครู  มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
     3 . เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธ รรม  จ ริ ย ธร รม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมี
ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไป
ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
     4. มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้
ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้าง
ความรู้ ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
     5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และ
เส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติ งานหน้าที่ ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

ศักยภาพใน
วิชาชีพ 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษา 
     ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค    
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
     การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ  ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     ไม่มี 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
     ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     ไมมีการจัดการเรียนการสอน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาคให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

เปลี่ยนแปลง
การเทียบเคยีง
หน่วยกิตใน
ระบบทวิภาค 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต  

ลดจ านวน
หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
   1. หมวดศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
   1. หมวดศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชา
ประกอบด้วย 
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   2. หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 129 หน่วย
กิต ประกอบด้วย  
     1) วิชาชีพครู 50 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาการ
ศึกษาบังคับ 34 หน่วยกิต  
วิชาการศึกษาเลือก 2 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 14 หน่วยกิต 
     2) วิชาเอก 79 หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาเอก
บังคับ 54 หน่วยกิต  
การสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต 
เลือกจากวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก   
4 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 106  
หน่วยกิต ประกอบด้วย  
     1) วิชาชีพครู 43 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  
วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกิต  
     2) วิชาเอก 63 หน่วยกิต แบ่งเป็น  
วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะไม่น้อยกว่า  
21 หน่วยกิต 
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

3 หมวด 
คงเดิม 
เปลี่ยนช่ือกลุม่ 
“วิชาเอก
เลือก” เป็น 
“วิชา
เสรมิสร้าง
สมรรถนะ” 

8. รายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30   
หน่วยกิต 
1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 
12  หน่วยกิต 
     1.1 บังคับเรียน         10  หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    
2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และพัฒนาการเรียนรู้          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 าหรับนักศึกษาที่
ส าเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)      
1.2 เลือกเรียน 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 

8. รายวิชา 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต 
1) กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
5100136  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
5100137  ทักษะการฟังและการพดูภาษาอังกฤษ
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  การสร้างเสรมิและดูแลสุขภาวะ  
3(2-2-5) 
3)  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9  
หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
5100143 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 3(2-2-5) 
5100144  พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 
 

ปรับรหสัวิชา
ใหม่ตาม
ประกาศ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏยะลา 
เรื่อง 
หลักเกณฑ์
การก าหนด
รหัสวิชา  
ลงวันท่ี  
18 มกราคม 
2559 
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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  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์ 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  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน ์ 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) 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต 2(1-2-3) 
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

4) กลุ่มวชิาอัตลักษณข์องคณะ ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยกิต 
5100145  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5) 
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2(1-2-3) 
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
2(1-2-3) 
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     
2(1-2-3) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพครู   ไม่น้อยกว่า       50   หน่วยกิต 
วิชาการศึกษา   ไม่น้อยกว่า     36      หน่วยกิต 
บังคับ             ไม่น้อยกว่า      34     หน่วยกิต 
1100201  ภาษาและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
1101101  ความเป็นครู            3(2-2-5) 
1101202  ปรัชญาการศึกษา     3(2-2-5) 
1101203  คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ   
2(1-2-3) 
1101302  การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน     
3(3-0-6) 
1102202 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
1102304  การจัดการเรยีนรู้และการจัดการ
ห้องเรียน 3(2-2-5) 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา                     3(2-2-5) 
1104201 การวัดและการประเมินผล 
การเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
1104302  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
1105202  จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   2(1-2-3) 
วิชาเลือก   2 หน่วยกิต 
1100102 การพัฒนาทักษะการคดิ   2(1–2-3) 
1100103 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู    2(1-2-3) 
1100104 การสอนเพศศึกษา    2(1-2-3) 
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  2(1-2-3) 
1102203 การนิเทศการสอน  2(1-2-3) 
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1–2-3) 
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(1-2-3) 
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2 (1-2-3) 
1109101 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู  2(1-2-3) 

 
 
 
 
 
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106  
หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
2.1.1 วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า    31 หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1101101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความเป็นคร ู              3(2-2-5) 
1102101  การพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 
1102202  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1  3(2-2-5)  
1102203  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2  3(2-2-5)  
1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1106201  การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
1104201  การวัดและประเมิน 
ผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยและพัฒนานวตักรรม 
การเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
1105101  จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1102404  คุรุนิพนธ์  1(0-2-1) 
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1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู ้
เบื้องต้น                                 2(1-2-3) 
1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้  
เบื้องต้น                                 2(1-2-3) 
1109404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น                                2(1-2-3) 
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  14  หน่วยกิต 
1104403 ฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครู 1               1 (90) 
1104404 ฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครู 2               1 (90) 
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540) 
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (540) 
 
 
 
 
กลุ่มวชิาเอกไม่น้อยกว่า    79 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า     54 หน่วยกิต  
2107101 ลักษณะภาษาไทย    3(3-0-6) 
2107102 วาทการ    3(3-0-6)  
2107103 การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 
2107104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย  3(3-0-6) 
2107105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
2107106  ศิลปะการอ่านการออกเสียง    2(1-2-3) 
2107107 การอ่านตีความ    2(2-0-4) 
2107208  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถ่ินกับ  
ภาษาไทย      3(3-0-6) 
2107209 คติชนวิทยา     3(2-2-5)   
2107210 วรรณคดีเอกของไทย            3(3-0-6) 
2107211 ภาษาศาสตรส์ าหรับครสูอน 
ภาษาไทย     3(3-0-6)                                                         
2107216 การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและ   
วัฒนธรรม    3(3-0-6) 
2108331 ภาษาอังกฤษส าหรับครสูอน 
ภาษาไทย   3(3-0-6)                                   
2107317  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์     2(1-2-3)                                           

 
 
 
 
 
 
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้     12 หน่วยกิต                          
1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
2(90) 
1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  2(90)  
1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   
2(90) 
1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   
6 (290) 
2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า        63 หน่วยกิต                                           
2.2.1 วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า   42 หน่วยกิต 
2107101 การฟัง การดูและการพูด 3(2-2-5) 
2107102 แนวทางการศึกษาวรรณคดไีทย      
3(3-0-6)  
2107103  หลักภาษาไทย  3(2-2-5)  
2107104  การอ่านคิดพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 
2107105  การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
และวิชาชีพ 3(2-2-5) 
2107106  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 
2107207  ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสรา้ง
งานเขียน 3(2-2-5) 
2107208  พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 
2107210  ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) 
2107211  ภาษาศาสตรส์ าหรับครูสอนภาษาไทย
3(2-2-5) 
2107316  วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน   
3(2-2-5) 
2107317  การออกแบบการจัดการเรยีนรู้วชิา
ภาษาไทย   3(2-2-5) 
2107319  การวัดและประเมินผลการเรยีนการ
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2107318 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3–0-6) 
2107319  ผลงานการค้นคว้าทางภาษา 
และวรรณกรรมไทย                    3(3-0-6) 
2107428  คีตวรรณกรรมประกอบ 
บทเรียน 2(1-2-3)  
2107429 วรรณกรรมวิจารณ์  2(2-0-4) 
2107430 การศึกษาเอกเทศ  3(2-2-5) 
2107432  การประพันธ์ร้อยกรอง       2(2-0-4) 
วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า      15    หน่วยกิต 
2107212  พัฒนาการของภาษาไทย  2(2-0-4) 
2107213  การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 
และสังคม  2(2-0-4) 
2107214  การพูดและการฟัง เพือ่สัมฤทธ์ิผล  
2(2-0-4) 
2107215 วรรณกรรมของกวีเอก 3(3–0-6)  
2107320  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก  2(1-2-3)  
2107321  ภาษาไทยส าหรับ 
ชาวต่างประเทศ  2(1-2-3 
2107322 วรรณกรรมสังคมและการเมือง 3(3–0-6) 
2107323  วรรณคดีการละคร 2(1-2-3) 
2107324  วรรณคดีขนบประเพณ ี
และศาสนา 2(2-0-4)                      
2107325  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อ  
วรรณกรรมไทย  2(2-0-4) 
2107326  ภาษาไทยถ่ิน 2(2-0-4) 
2107327 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(2-2-5)  
2107431  อักษรไทย  2(2–0-4)  
2107433   การเขียนภาคนิพนธ์และการวจิัย           
ทางภาษาไทย   3(2-2-5)  
2107434  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0- 6) 
2110735  สัมมนาภาษาไทย    3(2-2-5) 
การสอนวิชาเอกไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต      
เลือกจากวิชาเอกหรือการสอนวชิาเอกไม่น้อยกว่า 
4 หน่วยกิต 
2107436 พฤติกรรมการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้    
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา       3(2-2-5) 

สอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
2107431 โครงงานและสัมมนา 3(2-2-5)                                                    
 
 
 
 
 
 
2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะไม่น้อยกว่า     
21 หน่วยกิต 
2107209  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
3(2-2-5) 
2107212  คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
2107213  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายถูิ่นกับ
ภาษาไทย  3(3-0-6)  
2107214  วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 
2107215  การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม 3(3-0-6) 
2107318  การออกแบบและการผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 3(2-2-5) 
2107320  วิจัยในช้ันเรียน 3(2-2-5)  
2107321 การจัดการเรียนรูภ้าษาไทย 3(2-2-5) 
2107322 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
2107323  ผลงานการค้นคว้าทางภาษาไทย    
3(3-0-6)  
2107324  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 3(2-2-5)  
2107325  วรรณกรรมสังคมและการเมือง  
3(3-0-6) 
2107326  ภาษาไทยถ่ิน 2(2-0-4) 
2107327  วรรณกรรมท้องถิ่น  3(3-0-6) 
2107328  วรรณคดีการละคร                                   
2(1-2-3) 
2107329 วรรณคดีขนบประเพณแีละศาสนา                       
2(2-0-4)  
2107330  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อ
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2107437 พฤติกรรมการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้    
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา         3(2-2-5) 

วรรณกรรมไทย 2(2-0-4)  
2107432  วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค ์ 3(2-2-5)  
2107433 คีตวรรณกรรมประกอบบทเรียน 
2(1-2-3) 
2107434  การประพันธ์ร้อยกรอง 3(2-2-5) 
2107435  อักษรไทย                      2(2-0-4) 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
   9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2 (1-2-3) 
            Thai for Communication 
     ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การ
ใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
     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   

9. ค าอธิบายรายวิชา  
   9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  Thai for Communication  
     ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก 
เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวก
ในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงใน
การพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงาน
ประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทใน
การฟัง 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 

เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
เพิ่มจ านวน
หน่วยกิต 

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

ไม่ม ี ปรับออก 
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ก า ร เขี ย น  เพื่ อ ให้ พู ด แ ล ะ เขี ย น ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน 
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียง
และบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
          Rules and development of reading 
and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  
individual and groups and criticizing for 
improvement,  practice of plot writing,  
essay and article writing with the emphasis 
on standard language used in a certain 
writing and practice in criticizing   
2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้    2 (1-2-3) 

English   for Communication and 
Learning Development 

          พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิต ประจ าวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ  การกลา่วทักทาย  การ
กล่าวลา  การแนะน าตนเองและผูอ้ื่น การร้องขอ 
การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี  การ
ถามและการให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคดิเหน็  พัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าใน
การพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม 
บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
          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 

ไม่ม ี ปรับออก 
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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 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  
2 (1-2-3) 
             Melayu for Communication  
          การใช้ภ าษามลายู เพื่ อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน 
เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด 
          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  

ไม่ม ี ปรับออก 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้               2 (1-2-3)  
          Melayu for Communication and 
Learning Development  
          พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ในบริบทท่ีเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษา
มลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง  
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้ค าแนะน า 
การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน  
          Development of Melayu in 
listening, speaking, reading and writing 
skills in daily life , practice of reading 
aloud in Melayu correctly; practice of 

ไม่ม ี ปรับออก 
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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  

ไม่ม ี 5100137 ทักษะการฟังและการพูด 
ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
             English Listening and Speaking 
Skills  
     ฟังและพูดเพื่ออธิบายรายละเอียดและสรุป
ประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความ
สั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวน
เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
และครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การ
จ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่คุ้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้
ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่
แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยา
ท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการ
ทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมี
การ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
     Practice listening and speaking to 
explain and summarize important topics; 
listen and speak dialogues and short 
conversation for main ideas by using 
sentences and idioms regarding topics 
about personal and background 
information (i.e. personal and family data, 
shopping, local geography, employment), 
Practice real-like daily dialogues for 
communication in various situations using 
proper tone and intonation with 
appropriate social language, manner and 
etiquette. study English native speaking’s 

วิชาใหม่ 
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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 

2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
2 (1-2-3) 
             English for Communication 1             
          การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
          Practice of English listening, 
speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic 
vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of 
English speaking countries including 
appropriate social etiquette  

  

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
3(2-2-5) 
English Usage and Communication 
     สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค า
บรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริง
โดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การ
สื่อสารต่างๆ ได้แก่  การให้ค าแนะน า การให้
เหตุ ผล  และการกล่ าวร้อ งทุ กข์  การแสดง
ความรู้สึก เล่าประสบการณข์องตนเอง โต้แย้งและ
ให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อที่
คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อ
จับใจความส าคัญ และประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูล
จากสิ่ งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ และแสดง
ความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้
กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการ
สื่อสารทั้งสี่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จ าเป็นต่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ 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 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
ปรับชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 
เพิ่มจ านวน
หน่วยกิต 



119 
 

88 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
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         

2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
2 (1-2-3) 
            Thai for Careers 
          การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและ    การเขียนเพื่อให้เกิด
การสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภาพถูกต้ องตาม
หลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้   
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
          Practicing and developing Thai 
language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to 
communicate effectively in accordance 
with the rules; both for daily life and 
career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and 
suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in 
various situations which is beneficial to 
the career and daily life  

ไม่ม ี ปรับออก 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
2 (2-0-4)  
             Principles of Reading and 

ไม่ม ี ปรับออก 
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Writing Thai Words 
          หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค า
ไทย ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค า
ไทยผดิไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
เปรียบเทยีบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ 
อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไ้ขและเผยแพร่   
การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถกูต้อง 
          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 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
ภาษาอังกฤษ                               2 (1-2-3) 
             Development of Speaking and 
Reading Skills in English 
          การพัฒนาทักษะการพูดและอ่าน
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าช้ัน 
และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับ
ใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต ์
          Effective development of speaking  
and reading skills in English, practice of  
speaking both individual and groups,   
efficient class presentation and reading  
practice; reading for comprehension;  
reading newspapers, advertisements, and  
websites. 

ไม่ม ี ปรับออก 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
และการเขียน               2 (1-2-3) 

English for Reading and Writing  
Development 
          พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถ

ไม่ม ี ปรับออก 
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อ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้น
การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น 
การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน ฯลฯ 
        Effective development of reading 
comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing 
on correct forms and functions for 
educational and career purposes such as 
writing a letter, filling in an application 
form, writing a report, etc. 
2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน  2 (1-2-3) 
             Basic Melayu                                                                                    
          ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้า
ด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู ฝึกน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
          Practice of listening, speaking, 
reading and writing skills, study on basic 
sentence patterns; sentence combinations 
and Melayu expressions, practice of giving 
information and expressing opinions in 
accordance with social context application  

ไม่ม ี ปรับออก 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  2 (1-2-3) 
            Chinese for Communication     
          ก า ร ใ ช้ ภ า ษ าจี น เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
          Use of Chinese for communication 
in daily life, daily conversations such as 
greeting, introduction, etc. with an 

ไม่ม ี ปรับออก 
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emphasis on listening and speaking skills 
and be able to apply in communicating 
with native speakers  
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2 (1-2-3) 
            Basic Arabic 
          อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสร้างค า 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน 
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 
          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  

ไม่ม ี ปรับออก 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2       
2 (1-2-3) 
            English for Communication 2 
            การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาอั งกฤษ โดยใช้สถานการณ์ จริ งที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
          Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related 
careers; practice of thinking skills, problem 
solving analyzing and decision making 
skills for daily life and future career  
 

5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2-2-5) 
English for Professional Purposes 
     สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอน
และเรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู อย่างเป็น
ธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสาร
เนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจน
ในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และ
สามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์
หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และ
มุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ นั้ นๆ  ฝึกปฏิบั ติทั กษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
     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 

เปลี่ยนรหัส
วิชา เปลี่ยน
ช่ือวิชา ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
เพิ่มจ านวน
หน่วยกิต 
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and drawback about that particular case 
and situation, practice English 
communication through English Camp 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2 (1-2-3)  
             Happiness Study 
          ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้อื่น และสรรพสิ่ งทั้ งปวง การปรับตั วเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาด
ทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
          Definition and scope of physical 
and mental happiness, being optimistic, 
self -appreciated and also other 
surroundings,  multicultural adjustment, 
emotional quotient for living and 
coexisting, practice of doctrine, morality, 
ethics, social regulations, and agreement 
for peaceful coexisting in society  

ไม่ม ี ปรับออก 

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

ปรัชญาวา่ด้วยความงาม  ธรรมชาติและศลิปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความ 
งาม  ผ่านภาพ  เสยีงและการเคลือ่นไหว  
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ   
และศึกษารปูแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้ง 
ในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และ 
การน 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 

5100140  สุนทรียะ             3(2-2-5) 
              Aesthetic  
     ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหา
ของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร าวง
มาตรฐาน เล่น เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรม
นันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลัก
ทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทาง
ทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการ
ออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการ
เรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ 
น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
     Sing in rhythm, melody, and lyrics of 
modern Thai songs and Thai standard 

เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับช่ือ
วิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา เพิ่ม
จ านวนหน่วย
กิต 
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methods in creating and applying to real 
life situations  

 

classical dance songs, play musical 
instruments, design and organize 
recreation activities, dance in Thai 
standard classical dance, design and 
organize performances, analyze principles 
of aesthetics in visual arts, principles of 
visual elements, principles of art 
composition, and principles of bulletin 
boards. Design settings and stages, 
learning materials and portfolios, create 
art works, and present and criticize the art 
works 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2 (1-2-3) 

Information For Life Long  
Learning 
          ความหมาย บทบาท และความส าคัญของ
สารสน เทศเพื่ อการ เรียนรู้ตลอด ชีวิต  แหล่ ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา 
ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

  

          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  

ไม่ม ี ปรับออก 

2100118 ความจริงของชีวิต           2 (2-0-4) 
            Truth of Life 
          ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสน
ธรรมไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาป

ไม่ม ี ปรับออก 
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ญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลัก ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ  การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง ๆ   การวิ
เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อ
จะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต
ที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ   อัน
น าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 
          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  กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างาน
เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
          Principles, elements, as well as 
factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional 
intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict 
managing  

ไม่ม ี ปรับออก 

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2 (1-2-3)                 ไม่ม ี ปรับออก 
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            Aesthetics for Life 
          ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จ าแนกข้อแตกต่ างในศาสตร์ท างความงาม 
ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่
ทัศนศิลป์  ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่าน
ขั้ น ตอนการเรี ยน รู้ เ ชิ งคุณ ค่ าจ ากการร าลึ ก 
ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
          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  
2150101 สังคมภวัิตน์  2 (2-0-4) 
             Socialization 
          ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแส
โลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสั งคมในด้ านต่ าง ๆ ทั้ งทาง
ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
          Relationships between human 
beings and environments in Thai society; 
ASEAN and world societies, globalization 
and natural phenomenon impacting on 
the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs  

ไม่ม ี ปรับออก 

2150102 การจดัการทางสงัคม 2 (2-0-4) 
  Social Management  
          วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ไม่ม ี ปรับออก 
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เพื่ อ น า ไ ป สู่ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
                 Analysis of multi-cultural diversity 
leading to natural resources management 
and environments concerning community; 
concepts of sufficiency economy 
philosophy; utilizing appropriate 
technology for living in local community   
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) 

 Life Skills and Public Conscious  
Mind 
          ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต 
รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิ
วัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาด
ทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง 
และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการให้
ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันติ 
          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  

ไม่ม ี ปรับออก 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต     2 (1-2-3)  
             Skills for Life 

ไม่ม ี ปรับออก 
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          ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
การประเมินสถานการณ์  ความคิดสร้างสรรค์ 
ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์
และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อน
คลายความตึงเครียด 
          Significance and elements of living 
skills in new societies concerning analysis, 
situation assessment, creative thinking, 
sympathy, social responsibilities, human 
relations and communication; decision 
making and problem solving in daily life; 
emotional and stress management; 
activities for stress relief  
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      2 (1-2-3) 
              Life and Thai Culture 
          เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การ
สร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้า
ในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการ
ด าเนนิชีวิตและการประกอบอาชีพ 
          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  

ไม่ม ี ปรับออก 

4100101 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน 
2 (1-2-3) 
            Mathematics in Daily Life 

ไม่ม ี ปรับออก 
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          หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ 
บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติ เบื้องต้น เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
          Principle and thinking process; 
giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase; accounting, tax 
and fundamental statistics to apply in 
daily life  
4100102 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2 (1-2-3) 

Science for the Quality of Life  
Development  
          วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิท ยาศ าสตร์  และ เจตคติ ท างวิทยาศาสตร์ 
ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
          Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance 
and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life 
quality development  

ไม่ม ี ปรับออก 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน
2 (1-2-3) 
 Information Technology in Daily 
Life 
          ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจ าวัน  การประยุกต์ ใช้คลังความรู้ 
กฎ ห มายและจรรยาบ รรณ ใน การ ใช้ ระบ บ
สารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
           Introduction to computers, 
information technology; computer 
application in daily life, data warehouse 
application; laws with ethics in using 

ไม่ม ี ปรับออก 
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information system and its security system 
  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     
2 (1-2-3)  
            Science in Daily Life 
          พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของ
อวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 
          Energy and its sources; electric 
energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for 
living; human organ systems, heredity; 
chemical using in daily life; using 
microorganism in food industries; 
agricultural and industrial production 
management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage  

ไม่ม ี ปรับออก 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2 (1-2-3)  
            Sports for the Quality of Life 
Development 
          กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกัน       
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ

ไม่ม ี ปรับออก 
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ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองใน
ท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะการ
เป็นผู้น 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  

ไม่ม ี 5100141 การเสริมสร้างดูแลสุขภาวะ   
3(2-2-5) 
   Health Promotion and Care  
     สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 
และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ 
ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้าน
ที่ส 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   

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 5100142 การคิดเชิงเหตุผล  3(2-2-5) 
  Logical thinking  

วิชาใหม่ 
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     วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณ
ตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน  
ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้
เง่ือนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ใน
การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้
แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลได้ 
     Analyze, design and present how to 
calculate in ordinal steps of numbering 
calculation such as proportions, 
percentages, problems solving, reasoning, 
giving conditions in term of language, 
symbolic reasoning and pattern of 
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 

ไม่ม ี 5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ  3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living 
and Occupations   
     สืบค้น วิเคราะห์  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ
ทักษะ 5cs และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
     Explore, analyze 5Cs’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 
 

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี 5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  3(2-2-5) 

  Potency Citizenship  
      วิ เค ราะห์  ออกแบ บการปฏิ บั ติ  จั ดท า
โครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การ
สร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์  และวิถี ชี วิตประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย 
มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 
     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 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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ไม่ม ี

 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3(2-2-5) 
            The King Philosophy for Local 
Development  
     ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และ
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการ
แบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
    Apply the royal working guideline, 
sufficient economics philosophy, including 
the concept of sustainable development, 
study concepts of the royal-initiated 
projects, as well as analyze the intelligent 
learning approach for pilot project of 
community development based on the 
king philosophy and holistic integration 
with associate network 

วิชาใหม่ 
 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      9.2.1 กลุ่มวชิาชีพครู   
1100201  ภาษาและวฒันธรรม      
3 (2-2-5)    
   Language and Culture  
          ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู   เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   
          Language and Thai culture for 
teachers, foreign language for developing 
teachers’ professional, This course provides 

9.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
      9.2.1 กลุ่มวชิาชีพครู   

ไม่ม ี

 
 

ปรับออก 
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listening, speaking, reading and writing in 
Thai and foreign languages as well as 
convey the meanings accurately, the use of 
language and culture for living together in 
peace  

ไม่ม ี
 

 

1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
Language for Communication  
     ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิค
วิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายใน
การจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  
การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
      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 

 
 
 
 

วิชาใหม่ 
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keeping up with the changes, practice the 
language and culture for peaceful living  

1101101   ความเป็นครู  3 (2-2-5)                                                   
               Professional Teachers 
          สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐาน
วิชาชีพครู   การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การ
จัดการความรู้ เกี่ ย วกับวิชาชีพครู   การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์
การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมี
จิตวิญญาณความเป็นครู 
          Teacher professional nature, 
features and standards of teaching  
profession, cultivation of teachership spirit, 
laws related to teachers and their  
professionals, management of teacher  
professional cognition, continually  
establishing the progress and development  
teaching professions; students are expected  
to be competent in their teaching courses,  
strategies, analysis, synthesis and creativity  
as well as in exploring and selecting  
information that are in touch with changes,  
interaction between teachers and learner  
to promote learner potential development  
with full spirit of teachership  

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
Ethics and Spirituality for Teachers         
     ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง ด ารงตนให้ เป็นที่
เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความ
เป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การ
พัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  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 
development using experiences and case 
studies, practice using reflection to apply 
for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes  

เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับช่ือ
วิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

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

ไม่ม ี ปรับออก 
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ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  และกลวิธีการ 
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาที่ยั่งยืน 
เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
และวิเคราะหเ์กี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
         Philosophy and theory of education;  
religion, economy, society, culture and  
process of education management for  
establishing sustainable development,  
development of education in situation and  
analysis for sustainable development is  
expected to be learnt and implemented 

1101203  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ   
2 (1-2-3)                                             
              Moral and Ethics 
          หลักธรรมาภิบาล   ความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด  เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตส านึกสาธารณะและ
เสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
          Principles and concepts of good 
governance; sincerity, honesty, morality 
and ethics of the teaching profession as 
required by the Teachers’ Profession 
Council;  This course provides learners  
with good teacher conduct model with full 
public awareness,  social sacrifice and 
conduct themselves in competence with 
teacher professional ethics 

ไม่ม ี ปรับรายวิชา
ให้มีเนื้อหา
ร่วมกับวิชา 
1101101 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ 
และจิต
วิญญาณความ
เป็นคร ู

1101302 การศึ กษาเพ่ื อการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น  
3 (3-0-6)                              
              Education for Sustainable 
Development 
          การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่ส าคัญของ UNESCO 

ไม่ม ี ปรับออก 
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ได้แก่  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การส่งเสริมสุขภาพ 
การแก้ปัญหาความยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติ
และค่านิยมที่จ าเป็นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 
          The management of education in 
relation to strengthening concept of 
sustainable development with UNESCO  
important aspects such as cultural diversity, 
climate changes, health promotion, poverty 
solution and sustainable consumption in 
order to develop skills, attitude and values 
as required for build-up sustainable future 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร     3 (2-2-5)    
            Curriculum Development 
     หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจัดท าหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้ 
     Principles and concepts of curriculum 
development; implementation curriculum 
development, curriculum analysis and 
implementation, curriculum assessment 
practice, and the use of assessing results 
for curriculum development are expected 
to achieve 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
  Curriculum Development  
     ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  
ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น า
หลักสู ตรไป ใช้  และประเมินหลักสู ตร โดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา 
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การ
ใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิด
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
      Design and develop school 
curriculum, individual courses of the 
major which are related to school and 
community contexts, apply and evaluate 
the curriculum by applying principles, 
concepts, theories of curriculum 
development, basic philosophy of 

เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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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  

1102304   การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ห้องเรียน           3 (2-2-5)                                      
               Learning  and Classroom 
Management 
          หลักการ แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการเรียนรู้   การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การ
พัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลจริงสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
          Principles, concepts  and guidelines  
for creating the learning plan, learning  
management, environments for learning   
and models of learning management  in  
order to enable students with analyzing,  
creative thinking and problem setting,  
integrating learning to inclusive learning,  
classroom management, creation of school  
learning center; This course supplies  
students with ability to create learning plan  
and use implementation in reality and thus  

ไม่ม ี ปรับออก 
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creating atmosphere of classroom  
management to learning achievement of  
students 

ไม่ม ี 1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1  
3(2-2-5) 
           Learning Management Science 1      
     วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขา
วิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณา
การความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี
การเรียนรู้  ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรู้  กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรี ย น รู้ เพื่ อ พั ฒ น าทั ก ษ ะ ใน ศ ต วรรษ ที่  21 
การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้
การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้  เพื่ อให้มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
      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, 

วิชาใหม่ 
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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  

ไม่ม ี 1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2  
3(2-2-5) 
           Learning Management Science 2 
     วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจ
ผู้ เรียนให้ เป็นผู้ ใฝ่ เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้   การพัฒนาผู้ เรียนด้วยการช้ีแนะการ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การเนื้ อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้

วิชาใหม่ 
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ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in 
accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and 
be an innovator, have learners be inspired 
in learning and create innovation 
accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and 
be an innovator related to context and 
individual differences among learners, 
learners with special needs, 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  
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1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา  3 (2-2-5)                               
             Innovation and Information 
Technology for Education 
     ห ลั ก ก า ร   แ น วคิ ด ก ารอ อก แ บ บ   ก า ร
ประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร  เพื่อให้ผู้ เรียนประยุกต์ใช้และ
ประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร 
     The principles, concept designs, 
application and assessment of innovating 
information technology for learning, 
information technology for communication; 
This course supplies students with 
capability to implement, evaluate 
innovating information technology for 
learning and use it for communication  

 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
3(2-2-5) 
 Innovation and Information 
Technology for Educational 
Communication and Learning 
     ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with 
individual major to develop learners’ 
intellectual and to be innovators based 
on contexts, learner individual differences, 
and learners with special needs by 
analyzing principals, concepts, and 
theories being relevant to innovation and 
information technology for educational 
communication and learning, laws, and 
ethics in utilizing digital technologies in 
order to be able to select and apply 
innovation and information technology for 
educational communication and learning 

ปรับชื่อวิชา
และเปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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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  

ไม่ม ี 1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
   Education Administration and 
Quality Assurance in Education  
     บู รณ าก ารอ งค์ ค วาม รู้ ท างก ารบ ริห าร
การศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความ
เข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบั ติ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี   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 

วิชาใหม่ 
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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  

1104201  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
3 (2-2-5)     
             Educational Measurement and 
Evaluation         
     หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและ
การประเมินผล  เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถวัดและ
ประเมินผลและสามารถน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนได้ 
     Principles, concepts and practices in 
assessment and learners’ evaluation;  The 
learners are able to apply measurement  
and evaluation concepts leading to 
improve the students in classroom 

 

110420 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
3(2-2-5) 
 Learning Measurement and 
Evaluation  
      วัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับลักษณะ
ของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมคีวาม
ต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม
สภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลบัท่ีส่งเสรมิการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรยีนรู้
ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูทีด่ี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Measure and evaluate through 
methods which are practical 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 

เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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design, feedback giving for learning 
promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in 
learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use 
the reflective practice for self-
development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date  

1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้           
3 (2-2-5)  
             Research for Learning 
Improvement 
          หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 
การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 

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

 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development in 
Innovation and Learning  
     วิจั ย  แก้ปัญ หาเพื่ อพัฒ นาผู้ เรียน  สร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบท
ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้ เรี ย น ใน ช้ัน เรี ย น  ออก แบ บ การวิ จั ย โด ย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
      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 

ปรับรหสัวิชา 
ปรับชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 
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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  

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู  3 (2-2-5)                                                              
               Psychology for Teachers 
     จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 
จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา   เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ ดี ขึ้ น  ใช้จิต วิทยาเพื่ อความ เข้ าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 

     Foundation of psychology, human 
development, learning psychology,  
educational psychology, psychology of  
guidance and counseling; This course  
enables students to advise and help  
children toward better quality of life using  
psychology to understand and promote full  
potentiality of learning   

 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
   Psychology for Teacher     
     วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการ
เรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครอง
เกี่ ยวกับการส่ งเสริมพัฒนาการของผู้ เรียน 
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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      Analyze, solve problems, and apply 
psychological knowledge for learning 
management that could develop learners 
based on their ability and age as well as 
develop those with special needs, focuses 
on the concepts of psychological 
development theories, educational 
psychology, counseling psychology, 
executive function for learning, learning 
and development promotion by age of 
learners, learning management for 
learners with special needs, and the 
guideline to give advice to parents for 
learner development, explore the case 
studies and the reflective practice to 
design learner assistance and 
development based on individual ability 
of each learner, develop their future 
learners with the soul of teacher with 
well-organized leaner development report 
system and feedback giving for parents 
and related people which leads to 
collaboration in learner development, use 
the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date  

1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา           
2 (1-2-3)                                                 
               Educational Quality Assurance 
          หลักการ แนวคิด แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการ
จัดการคณุภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดัการคณุภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่องและด าเนินการจดักจิกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ 
          Principles, concepts, and practices  

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

ไม่ม ี 1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
  Individual Development Plan      
     จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็ม
สมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Create individual development plan 
(ID Plan) by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties 
together with teachers characteristics 
through the lesson learned from teaching 
experience in educational institution and 
self-learning, attend the activities to fulfill 
capacity in after action review (AAR) 
individually as well as share and learn 
under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes  

วิชาใหม่ 

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

          ความหมาย และความส าคัญของทักษะการ
คิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา 
และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิด
แบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิด    

ไม่ม ี ปรับออก 
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แบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิด
และแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่ อพัฒ นาทั กษะการคิด  เครื่ องมื อและการ
ประเมินผลทักษะการคิด 
           Meaning  and the importance of 
basic thinking skills, content of intellectual 
development and human thinking, 
concepts, theories  and principles about 
developing thinking skills, thinking 
processes such as convergent thinking, 
divergent thinking, critical thinking, 
synthetic thinking, creative thinking,  
imagination and scientific thinking, design 
and planning of learning to develop 
thinking skills, tools and assessment 
thinking skills 
1100103 มนุษยสมัพันธส์ าหรับครู 2 (1-2-3) 

 Human Relationship for Teacher  
          ความหมายและความส าคัญของมนุษย
สัมพั นธ์ เกี่ ย วกั บครู  หลั กการ องค์ ประกอบ 
กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย
สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษย
สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
          Meaning and the importance of 
human relations for teacher, the principles, 
processes  and techniques for human 
relation, the teacher's role in strengthening 
human relations in schools and 
communities, assessment for human 

ไม่ม ี ปรับออก 
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relationship focus on practical skills to 
create an atmosphere of learning and 
strengthen the relationship for helping the 
student 
1100104 การสอนเพศศึกษา   2 (1-2-3) 

Sexuality Education 
          กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ เพ ศ ศึ ก ษ า ใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย พัฒนาการ
ทางเพศ อนามัยเจริญพันธ์ุ การดูแลสุขภาพทางเพศ 
สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทความ
รับผิดชอบ  เพศสภาพและเพศสรีระ อิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการ
แสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจต่อรอง การ
สื่อความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก
ของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้ เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยม ตลอดจน
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 
          Activities setting to learn sexual 
development, reproductive health, sexual 
health, relationship and expectations of 
gender roles and responsibilities, sexual 
orientation;  The influences of social and 
cultural on the role and sexual expression, 
decision-making and negotiation skill, 
expression the opinions and their own 
feelings by respect for the rights of others, 
learning process focusing on students 
participation to cultivate on positive 
attitudes, values and positive sexual 
behavior in term of responsibility 

ไม่ม ี ปรับออก 
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1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 (1-2-3) 

  Local Curriculum Development   
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร       การประเมินผล
หลักสูตร ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร 
หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
          Foundation of the curriculum, 
curriculum development process, 
curriculum evaluation, background and 
significance of curriculum, curriculum 
principles, curriculum goals, curriculum 
structures, experiences and activities setting 
on curriculum, principles, processes and 
practices on local area curriculum 
development    

ไม่ม ี ปรับออก 

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

          จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการ
นิเทศการสอน รปูแบบการนิเทศ  การสอน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผล
นิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน ปญัหาเกี่ยวกับการ
นิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศ
การสอน          
       The aims, principles, and supervision 
processes, supervision model, tools for 
instruction supervision, evaluate 
supervision, coordination between all those 
who involved in the instructional 
supervision, the instructional supervision 
problems and trends  

ไม่ม ี ปรับออก 
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1103101 การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา  
2 (1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in 
Education 
           ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
สื่อสารมวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและ
วิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากลและ
สื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 
          Meaning and the importance of 
mass media on education, 
principles, utilize broadcasting, publications,
 newspapers, films, internationaldata  
networks, and information media for 
education; analyze, select, and utilize 
information to enhance learning 

ไม่ม ี ปรับออก 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น  
2 (1-2-3) 

 Adolescent Guidance 
Psychology 
          วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น 
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการ
แนะแนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว 
การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้าน
การศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 
            The theories of adolescent  
development, developmental  domain adol
escent, the factors affecting the 
developmental, problem of teenager, 
teacher's role on guidance, the 

ไม่ม ี ปรับออก 
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development of talent and potential by 
using guidance method, guidance services 
to enhance on education, occupation, 
social and problem protection issues  
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2 (1-2-3) 

 Exceptional Child Psychology 
          ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของ
เด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเดก็
พิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และ
สังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็ก
พิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ 
องค์การและหน่วยงานที่ ให้ความช่วยเหลือเด็ก
พิเศษ 
          Meaning, scope and behavior of  
exceptional child, the causes of the  
abnormal behavior on children, the factors 
of physical, biological and social that 
affecting on exceptional child, the types of 
exceptional child, exceptional child 
enhancing, organizations and agencies assist 
exceptional child 

ไม่ม ี ปรับออก 

1109101 นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู  
2 (1-2-3) 

Introduction to Recreation for 
Teaches  
          ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและ
ความส าคัญของนันทนาการ ความส าคัญของ
นันทนาการต่ อ ชีวิตประจ าวัน  ประเภทของ
นันทนาการส าหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ต่ าง ๆ  ส าห รับ เด็ ก  ความรับผิ ดชอบ ในการ
นันทนาการ ส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
          Meaning scope, purposes and the  
importance of the recreation for teacher,  
the importance of recreation for daily-life,  
types of recreation for children,  

ไม่ม ี ปรับออก 
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recreational activities for children,   
responsibility on recreational practice for  
own-self, family, school and community  
1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้น
ความรู้เบ้ืองต้น     2 (1-2-3) 

Cub Scouts and Junior Girl 
Guides Basic Unit Leader Training Course 
          วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการ
ลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-
เนตรนารีส ารองขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือ
ส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 
และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัติการชุมนุม
รอบกองไฟและการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น  
          The purposes of the cub scouts and 

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

ไม่ม ี ปรับออก 

1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้น
ความรู้เบ้ืองต้น 2 (1-2-3) 
            Scouts and Girl Guides Basic 
Unit Leader Training Course 
          การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือ
โลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ
ว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ใน

ไม่ม ี ปรับออก 
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การเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของ
การลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบ
กองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการ
ลูกเสือและการสอน การวางแผน หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตร
นารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดิน
ทางไกล การมี จิตส านึ กสาธารณ ะ โครงการ
ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี  
          Orientation and training scouts, 
background of the boy scouts and the 
world scout organization activities, the 
strategies discipline training, tidiness and 
agility portrait of boy scout gaming train, 
the system of squad scouting and the 
structure of Thai scouting history, practice 
on camp fire, the scouts administration, 
teaching  
skills and planning for scouting, duties and  
responsibilities of the scout leader, the  
scouts ceremony, promoting scouting  
affair,  hiking and camping for the scouts,  
the public awareness, project of training  
director for scouts 
1109404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น         2 (1-2-3) 
             Senior Boy Scouts and Girl 
Guides Basic Unit Leader Training Course 
          การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ 
กิจการลูกเสือ สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ 
จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุ่น ใหญ่  ค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ท่ีประชุมนาย
หมู่ การประชุมภายในหมู่และกอง การสวนสนาม 
ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
บทบาทการท างานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เง่ือน 

ไม่ม ี ปรับออก 



157 
 

88 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐม
พยาบาล การมีจิตส านึกสาธารณะ  และการประชุม
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารงานในกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
          Orientation and training scouts,  
principle of scouting foundation, the  
purposes and strategies of the senior  
scouts, scout promise and law,  discipline,   
tidiness,  signal, the  patrol system, the  
conference of scoutmaster, the parade,  
suggestions of camp fire,  the senior scout  
game, the senior scout curriculum, the role  
of working with others to conserve  
environmental and community, map,  
compass, first aid, public consciousness  
and the administration of senior scouts’  
division  
1104403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1 (90) 
  Teaching Practice 1 
          การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ฝึกประสบ การณ์ วิช า ชีพ ในสถานศึ กษา ฝึ ก
ปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน เกี่ยวกับงานใน
หน้ าที่ ค รู ผู้ ส อน  งาน ในห น้ าที่ ค รู ป ระจ า ช้ั น 
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  ศึกษาวิ เคราะห์
ลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียน งานบริหารและ
บริการของโรงเรียน การบริหารและการจัดการงาน
เทคนิคการสอนวิชาเอก การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้าน
การจัดการเรียนรู้หรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ธุรการช้ันเรียน ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยการ
สังเกต สัมภาษณ์  รวบรวมข้อมูล น าเสนอผล
การศึกษา  โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา และ
สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
          Integration of knowledge in term of  
lesson plans, test design and measurement  
tools, test scoring and results judging, the  
performance exam and scoring rubrics,  

ไม่ม ี ปรับออก 
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behavioral research in classroom, applying  
for observing and participating in school at  
least two weeks and present the result of  
observation 
1104404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1 (90) 
            Teaching Practice 2 
          การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการ
ฝึกประสบการณ์ วิช า ชีพ ในสถานศึ กษา ฝึ ก
ปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต 
สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล น าเสนอผลการศึกษา มี
ส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร รวมทั้งการน าหลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดท า
แผนการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไม่
น้ อยกว่ า 2 สัปดาห์  โดยเข้ าไปมี ส่ วนร่วม ใน
สถานศึกษา และสามารถจัดท าโครงงานทาง
วิชาการ 
          Integration of knowledge in term of  
lesson plans, teaching performance, test  
design and measurement tools, test scoring  
and results judging, practical examination  
and scoring rubrics, using behavioral  
classroom research in teaching practice in  
school at least two weeks afterwards  
presenting the result of the practical 

ไม่ม ี ปรับออก 
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1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
6 (540) 
 Practicum 1 
     การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและ
ปฏิบัติ งานหน้าที่ครูผู้ สอน ครูประจ า ช้ัน การ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนในระดับช้ันและสาระการเรียนรู้ที่
ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการวิจัยในช้ันเรียน 
การจัดท าโครงการพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ  
การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และ
การสัมมนาทางการศึกษา 
     Integrating knowledge into teaching 
practice in schools by learning and 
performing teachers role, class teacher, 
supporting teaching and learning  affair, 
curriculum, performing teaching course 
record  that  demonstrate the solution with 
research in the classroom, the preparation 
of the project to improve the students, 
evaluation of teaching, applying the results 
of assessment  to improve the students 
and educational seminars 

 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     
2(90) 
             Internship 1  
          สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่
แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บท
หน้าท่ีครูผูส้อนและครูประจ าช้ันในสถานศึกษา  
เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพฒันา ดูแล 
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี 
(Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยดีิจิทัล  การพฒันาหลักสตูร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทาง
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวชิาชีพของครูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกต
และวิเคราะห์การปฏิบตัิหน้าที่ครู ถอดบทเรียน
จากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรยีนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลบั (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
      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 

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
และลดจ านวน
หน่วยกิต 
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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 

11100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
6 (540) 
               Practicum 2 
     การบูรณาการความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ ยึ ดผู้ เรียน เป็ นส าคัญ  การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้
เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่ อ
พัฒนาผู้เรียน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก 
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทาง
การศึกษา 
     Integrating knowledge into teaching 
practice in schools, the preparation of 
lesson plans follows the learner center 
method, using  innovative materials for 
teaching, using the advantageous 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
2(90) 
   Internship 2   
     ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ ช่ วยครูร่ วมกับครูพี่ เลี้ ย งโดยการวางแผน
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกั นคุณ ภาพการศึ กษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครู

เปลี่ยนช่ือวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
และลดจ านวน
หน่วยกิต 
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techniques and strategies for teaching, 
assessment of learning, research performing 
to improve the students, applying the 
results of assessment  to improve the 
students, recording the task, learning 
outcome reporting and educational 
seminars 
 

และศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
      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 
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develop oneself to keep up with changes  

ไม่ม ี 1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
2(90) 
 Internship 3   
     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศ
ช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
ขั้นสู งโดยประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา
ผู้ เรี ย น ให้ มี คุ ณ ลั กษณ ะที่ พึ งป ระสงค์ ด้ วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้ มี ค ว าม รอ บ รู้  ทั น ส มั ย แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
      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 

วิชาใหม่ 
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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 

ไม่ม ี 1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  
6(290) 
 Internship 4  
     ปฏิบัติ งานในหน้าที่ ครู  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่ างที่ ดี มีคุณ ธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้น
สูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการ
บริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ ปกครองและชุมชนในการพัฒ นาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

วิชาใหม่ 
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ให้ มี ค ว าม รอ บ รู้  ทั น ส มั ย แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
      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  

9.2.2 กลุ่มวชิาเอก 
2107101 ลักษณะภาษาไทย                         
3 (3-0-6) 
           Characteristics of Thai Language 
     ลักษณะภาษาไทย เสียง  พยางค์   ค า  วลี  
ประโยค  ลักษณะของประโยค  หลักเกณฑ์การอ่าน
การเขียนค าไทย  ค าราชาศัพท์  ค าสุภาพ  และการ
ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความนิยมของสังคมไทย 

9.2.2 กลุ่มวชิาเอก 
2107103 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 
  Principles of Thai Language   
       สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะหห์ลักการและ
แนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสยีง 
ระบบค า ระบบประโยค ข้อความและความหมาย
ในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์ต่างๆ 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
ปรับชื่อวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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     Characteristics of Thai language sounds; 
syllables; words; phrases; sentence, 
character of sentence, rules of writing and 
reading Thai language, Thai royal language, 
polite words, and using Thai language 
correctly along with the popularity of Thai 
society  

     Inquiry analysis and synthesis principle 
and concepts of Thai language; 
phonology; morphology; sentence 
structure; message and meaning in Thai 
language  
 
 

2107102 วาทการ    3(3-0-6) 
             Speech   
          ความมุ่งหมายของการพูดในชีวิตประจ าวัน 
หลักการพูด   การสร้างบุคลิกภาพในการพูด  การ
ใช้น้ าเสียง  กิริยาท่าทาง การสร้างความมั่นใจใน
การพูด   การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด   ฝึกการ
พูดอธิบาย  การพูดเล่าเรื่อง  การพูดช้ีแจงแสดง
เหตุผล  การตั้งและตอบค าถาม การอภิปราย  การ
กล่าวรายงาน การกล่าวสรุป    

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

ไม่ม ี ปรับออก 

2107103 การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   
3(3-0-6) 
          Reading  for  Specific  Purpose 
          การอ่านเพื่ อจุดประสงค์ เฉพาะ การจับใจความ
ส าคัญ การสรุปความ การอ่านข่าว   และคอลัมน์ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร  วารสาร  วรรณกรรม   
การอ่านเพื่อน าความรู้ไปใช้ การอ่านเพื่อวิเคราะห์  
วิจารณ์และประเมินค่า งานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตลักษณ์ของผู้ประพันธ์    
          Readings for specific purposes, main 
idea, summarizing, news reading and 

ไม่ม ี ปรับออก 
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columns in daily newspapers, magazines, 
journals, literature. Reading for knowledge 
application, reading to criticize and 
evaluate different types of prose, 
comparative analysis, Identity of the 
authors   

2107104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย   
3(3-0-6) 
          Development  of  Thai  Literature 
          พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้ งแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  รูปแบบ  เนื้อหา แนวคิด  กลวิธี
การประพันธ์   ประเภทของวรรณ กรรมไทย   
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี  คุณค่า  ความเช่ือ  
และค่านิยม ตลอดจนสภาพสังคมและการเมืองที่มี
ผลต่อวรรณกรรมไทย  ศึกษาวรรณกรรมประเภท
สารัตถคดี บันเทิงคดี  โดยเน้นลักษณะที่เป็นนว
ลักษณ์ในทางวรรณศิลป์   ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของ
วรรณกรรม 

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

2107106 พัฒนาการของวรรณคดีไทย  
3(2-2-5) 
   Development of  Thai 
Literature  
     สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของ
วรรณคดีไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับอิทธิพล
ตะวันตก ในด้านรูปแบบ  แนวคิด เนื้อหา กลวิธี
การประพันธ์ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
วรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบท
ทางสังคมและการเมืองแต่ละสมัย และฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องส าคัญแต่ละยุคสมัย 
เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยใน
ช้ันเรียน 
     Inquiry and analysis background and 
development of Thai literature since 
Sukhothai era to before Western 
influenced in term of the form, concepts, 
content, literary techniques, comparison 
of literature unique characteristics; the 
relationship between literature and social 
context and political in each era; analysis 
of importance Thai literatures in each 
period to be a guide teaching Thai 
literature classes  

เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับช่ือ
วิชาและปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2107105 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
             Writing for communication 
     รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนเพื่อ
การสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
โอกาสต่าง ๆ  การเขียนหนังสือราชการ การเขียน

2107105  การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ
และวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 Writing for Academic 
Communication and Occupation  
     สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ

ปรับชื่อวิชา
และเปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ค าตอบ ค าถามในแบบทดสอบ  การเขียนเพื่อช้ีแจง
ข้อเท็จจริง  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  การ
เขียนเพื่อโน้มน้าวจูงใจ    
     Forms of writing for communication 
used in  daily life, writing for   formal  and 
informal communication in various 
situation, official letters   writing, answers 
and questions writing in examination, fact 
clarification  writing, comment writing, 
motivate writing     

และกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการ
และกิจธุระในรูปแบบต่าง 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  
 

2107106 ศิลปะการอ่านออกเสยีง                     
2 (1-2-3) 
             Reading Technique 
     ทักษะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองอย่าง
ถูกต้องและมีศิลปะ เช่น การอ่านข่าว อ่านตีความ 
อ่านตีบท อ่านเพื่อความบันเทิง อ่านท านองเสนาะ
ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ลีลา ท่วงท านองอันเป็น
ลักษณะเฉพาะของค าประพันธ์แต่ละชนิด    
     Skill of correctly prose and poetry 
reading, such as news,   interpreting, and 
texts for the entertainment reading, Thai 
poetry reading  appear  in  Thai language  
 

2107210 ศิลปะการอ่านออกเสยีง 3(2-2-5) 
             Art of Read Aloud  
     สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของค าประพันธ์
รูปแบบต่างๆ ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึง
ปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมาย
ต่างๆ ฝึกปฏบิัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและ
ร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออก
เสียงแตล่ะประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่าน
ออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง 
          Inquiry analysis Characteristics of 
various types of poetry both prose and 
poetry from the past to a present day; the 
principle of reading aloud for various 
purposes; practice reading aloud on prose 
and poetry in every type; design read 
aloud activity and evaluation  

เปลี่ยนรหัส
วิชา เปลี่ยน
ช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา และ
เพิ่มจ านวน
หน่วยกิต 

2107107 การอ่านตีความ    2(2-0-4) 
             Reading  for Interpretation 
          ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่าน
เพื่อการตีความ ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมท้ังร้อย
แก้วและร้อยกรอง 
          Meaning, principles and processes of 
comprehensive, practice comprehensive 
reading  both prose  and poetry 
 

ไม่ม ี ปรับออก 
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2107208 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่น 
กับภาษาไทย 3 (3-0-6) 
             Relationship between the Malay  
Dialect and Thai Language 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับ
ภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและ
สถานการณ์การใช้ภาษา ศึกษาภาษาในเชิงสังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาหัวข้อส าคัญอื่น ๆ เช่น 
โครงสร้างภาษา การสลับภาษา ทัศนคติต่อภาษา   
          Relationship between  Malay dialect 
and Thai Language   in  terms of sounds, 
words, sentences, meaning, and situation of 
language use, study of social and cultural 
language as well as   main topic  study 
such as language structure, code switching, 
and language  attitude   

2107213 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่น 
กับภาษาไทย 3 (3-0-6) 
             Relationship between the  
Malay Dialect and Thai Languag 
          ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับ
ภาษาไทยในด้านเสยีง ค า ประโยค ความหมาย
และสถานการณ์การใช้ภาษา ศึกษาภาษาในเชิง
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาหัวข้อส าคัญ 
อื่น ๆ เช่น โครงสร้างภาษา การสลับภาษา 
ทัศนคติต่อภาษา   
          Relationship between  Malay 
dialect and Thai Language   in  terms of 
sounds, words, sentences, meaning, and 
situation of language use, study of social 
and cultural language as well as   main 
topic  study such as language structure, 
code switching, and language  attitude   

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2107209 คติชนวิทยา     3(2-2-5)   
Folklore 

     ความหมาย  ความส าคัญ  รูปแบบและบทบาท
หน้าที่ของคติชนวิทยา  แนวการศึกษาและวิธี
การศึกษาโดยเน้นการเก็บข้อมูลภาคสนามและการ
วิเคราะห์เนื้อหาเบื้องต้น  พลวัตและการน าคติชน
วิทยาไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย    
     Meaning, significance and classification 
of folklore forms and functions of various 
types of folklore, approaches and methods, 
with emphasis on field data collection and 
analysis of basic content, dynamic and 
adoption of  folklore in contemporary 
society  

2107212 คติชนวิทยา  3(2-2-5) 
             Folklore  
     สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา 
ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของคติชน 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์
แขนงอื่น ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา การ
จ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้
ทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้น
การฝึกปฏิบัติภาคสนามและการท าวิจัย น าข้อมูล
คติชนวิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
          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 

เปลี่ยนรหัส
วิชา  
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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folklore data in local integrated with Thai 
language teaching.  

2107210 วรรณคดีเอกของไทย          3(3-0-6) 
             Thai Great Literature 
          ลักษณะของวรรณคดีส าคัญของแต่ละยุค
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง    คุณค่าและอิทธิพลที่มี
ต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขียนรุ่นหลัง  เน้น
การศึกษาวรรณคดีเพื่อความซาบซึ้งในคุณค่าด้าน
ต่าง ๆ และเพื่อประโยชน์ในการสอนวิชาภาษาไทย  
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
             Main characteristics of Thai great 
literature both in each era,    values and 
Influences  on  creation of writer  
generations, focus on the appreciation of 
teaching in primary and secondary level 

2107214 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 
 Thai Great Literature  
          ลักษณะของวรรณคดีส าคญัของแต่ละยคุ
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง    คุณค่าและอิทธิพลที่
มีต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขยีนรุ่นหลัง  เน้น
การศึกษาวรรณคดีเพื่อความซาบซึ้งในคุณค่าด้าน
ต่าง ๆ และเพื่อประโยชน์ในการสอนวิชา
ภาษาไทย  ทั้งระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
          Main characteristics of Thai great 
literature both in each era,    values and 
Influences  on  creation of writer  
generations, focus on the appreciation of 
teaching in primary and secondary level 

เปลี่ยนรหัส
วิชา และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2107211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาไทย  
3 (3-0-6) 
            Linguistics  for  Thai   Language  
Teachers  
     ความหมาย ความเป็นมาและขอบข่ายของวิชา
ภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัญลักษณ์ของ
เสียงตามระบบสากล  ศึกษาระบบเสียง ระบบค า  
และระบบกลุ่มค า  การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการทาง
ภาษาศาสตร์ในการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับ
ผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
     Meaning, background, and scope of 
linguistics, characteristics of language, 
sound  symbols according to international 
system, study the sound system, word 
system, and phrase system,  analysis of the 
language according to linguistic theories, 
application of linguistic knowledge and 
methods in teaching and learning Thai 
language  

2107211 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย   
3(2-2-5) 
   Linguistics for Thai Language 
Teacher   
     สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั่วไป
ทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง 
ค า วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ 
การประยุกต์ ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ เพื่ อ
น าไปใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนรู้ วิชา
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  

ปรับชื่อวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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2107216 การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและ   
วัฒนธรรม    3(3-0-6) 

Sociological and Cultural Aspect  
of Thai Language   
           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม วิเคราะห์การใช้ภาษา และวัฒนธรรมใน
สังคมไทย  รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติที่มี
อิท ธิพ ลต่ อการเป ลี่ ยนแปลงท างภ าษ าและ
วัฒนธรรมไทย บทบาทของครูในการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาในการสืบทอด
วัฒนธรรมไทย    
          Relationship between language and 
society and culture, analysis of language 
using and culture in Thai society  as well as 
foreign language and culture influence Thai 
language and culture change,  role of 
teachers in supporting students to realize 
the important of language In Thailand 
cultural inheritance 

2107215 การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและ   
วัฒนธรรม    3(3-0-6) 

Sociological and Cultural  
Aspect of Thai Language   
           ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและ
วัฒนธรรม วิเคราะห์การใช้ภาษา และวัฒนธรรม
ในสังคมไทย  รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและ
วัฒนธรรมไทย บทบาทของครูในการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาในการสืบทอด
วัฒนธรรมไทย    
          Relationship between language 
and society and culture, analysis of 
language using and culture in Thai society  
as well as foreign language and culture 
influence Thai language and culture 
change,  role of teachers in supporting 
students to realize the important of 
language In Thailand cultural inheritance 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2108331 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอน 
ภาษาไทย   3(3-0-6)  
             English for Thai Language 
Teacher 
          ก าร ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า งาน วิ ช าก า รด้ า น
ภาษาไทยที่ เป็นภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และสรุปสาระส าคัญ  ฝึกอ่านและเขียน
งานวิชาการด้ านภาษาไทยเป็นภาษาอั งกฤษ 
น าเสนองานวิชาการทางภาษาไทยด้วยการใช้
ภาษาอังกฤษ  
          Thai academic work in English from 
various sources and summarizing, practicing 
reading and writing academic work in 
English, presentation of academic work by 
using English  
 

ไม่ม ี ปรับออก 
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2107317  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์     2(1-2-3)  
          Presentation of Thai  Language  
via Computer 
          โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการน าเสนอสาร
ภ าษ า ไท ย  ภ าษ าที่ ใ ช้ ใน ก า รน า เส น อ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ การจัดท าบทเพื่อการน าเสนอ ฝึก
ปฏิ บั ติ ส ร้ างสื่ อประสม เพื่ อการน า เสนอสาร
ภาษาไทย การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข 
          Software packages used to deliver 
Thai language, language used in computer 
presentations, preparating of lessons for 
presentation, practicing to create a 
multimedia for presentation in Thai, 
evaluation and  improvement  

2107322  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์     2(1-2-3)  
          Presentation of Thai  Language  
via Computer 
          โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการน าเสนอ
สารภาษาไทย ภาษาที่ ใช้ในการน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ การจัดท าบทเพื่อการน าเสนอ ฝึก
ปฏิบั ติ สร้างสื่อประสมเพื่ อการน าเสนอสาร
ภาษาไทย การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข 
          Software packages used to deliver 
Thai language, language used in computer 
presentations, preparating of lessons for 
presentation, practicing to create a 
multimedia for presentation in Thai, 
evaluation and  improvement 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2107318 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
3(3–0-6) 

Loanwords  in Thai Language 
     ความเป็นมาของค ายืมภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย  ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่เข้ามา
ปะปนกับภาษาไทย การสร้างค า การเปลี่ยนแปลง
ค ายืมในด้านรูปค าและความหมาย 
     History of loanwords in Thai Language, 
characteristics of foreign language in Thai 
language,  words creation,  loanwords 
changing in term of form and meaning  

2107209 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
3(2-2-5) 
  Foreign Languages in Thai 
Language 
     สื บ ค้ น  วิ เค ร า ะ ห์ ภู มิ ห ลั งข อ งก า ร รั บ
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการ
สังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืม
ค า การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค ายืมในด้าน
เสียง ค า และความหมาย การน าค ายืมมาใช้ใน
บ ริ บ ท ต่ า งๆ ข อ งสั งค ม ไท ย  อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
ภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ การ
รวบรวม จ าแนก วิเคราะห์ค าภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย เพื่อน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
          Inquiry and analysis background of 
acquiring foreign languages used in Thai 
language; observation principles of foreign 
language usage in Thai language; principle 
of borrowing words; analysis of borrowing 
words changes in sound., word and 
meaning; borrowing words in various 

เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับช่ือ
วิชา
ภาษาอังกฤษ
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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contexts of Thai society; the influence of 
foreign languages on Thai language;  
Gathering, classifieds, analysis of the 
foreign language in Thai language; analysis 
of foreign language words in Thai language 
from various information technology 
media to apply in teaching management  

2107319  ผลงานการค้นคว้าทางภาษา 
และวรรณกรรมไทย                    3(3-0-6) 
             Research Work in Thai Language 
          ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจัย  ระเบียบวิจัย
โดยสังเขป และวิธีการที่ใช้กับงานนั้น การน าผล
หรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปปรับใช้ในการสอน 
และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษา
งานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ให้ครอบคลุมสาขา
วรรณคดี หลักภาษา และการใช้ภาษา 
          Research study, methodology in 
research,  and procedures that apply to 
that task,   adoption of recommendations 
from research to apply in teaching, 
development of new body of knowledge in 
different ways, research study at least 3  
covering literature, grammar, and language 
usage  

2107323  ผลงานการค้นคว้าทางภาษา 
และวรรณกรรมไทย                    3(3-0-6) 
          Research Work in Thai Language 
          ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจัย ระเบียบวิจัย
โดยสังเขป และวิธีการที่ใช้กับงานนั้น การน าผล
หรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปปรับใช้ในการ
สอน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ 
ศึกษางานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ให้ครอบคลุม
สาขาวรรณคดี หลักภาษา และการใช้ภาษา 
          Research study, methodology in 
research,  and procedures that apply to 
that task,   adoption of recommendations 
from research to apply in teaching, 
development of new body of knowledge 
in different ways, research study at least 3  
covering literature, grammar, and language 
usage 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2107428  คีตวรรณกรรมประกอบ 
บทเรียน 2(1-2-3) 
             Music Literature for Lessons  
          เพลงและกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย  สร้างสรรค์เพลง  และ
กิจกรรมนันทนาการประกอบการเรียนการสอน
ภาษาไทย    
          Songs and recreation activities that 
support teaching and learning Thai 
language, create songs and activities for 
teaching and learning Thai language  

2107433  คีตวรรณกรรมประกอบ 
บทเรียน 2(1-2-3) 
             Music Literature for Lessons  
          เพลงและกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริม
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  สร้างสรรค์เพลง  
และกิจกรรมนันทนาการประกอบการเรียนการ
สอนภาษาไทย    
          Songs and recreation activities that 
support teaching and learning Thai 
language, create songs and activities for 
teaching and learning Thai language 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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2107429 วรรณกรรมวิจารณ์ 2 (2-0-4)  

Literary Criticism 
     ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณ์
วรรณกรรมทั้ งในอดีตและปัจจุบัน ฝึกวิจารณ์
วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
     Theories of literary criticism, study 
reviews of literature, both in the past and 
in present time, writing literature reviews 
both prose and poetry  

 

2107432 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค์  3(2-2-5) 
  Literature and Creative 
Criticism   
     วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลัง
ได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อ
วรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับ
การประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย 
การน าเสนอบทวิจารณ์ วรรณกรรมได้อย่ าง
สร้างสรรค์ 
          Analysis characteristics of Thai 
literature after Western influences; the 
context of society influences the 
literature; theory of literary criticism with 
applying of Thai literary criticism analysis; 
present the creative literary reviews 

ปรับชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

2107430 การศึกษาเอกเทศ  3(2-2-5) 
             Independent Study 
          เลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจ   ใน
ขอบข่ายของวิชาภาษาไทย   เพื่อให้การศึกษา
น าไปสู่การใช้ หรือปรับใช้ได้จริงภายใต้การให้
ค าปรึกษาและการดูแลของอาจารย์ผู้สอน และ
น าเสนอในรูปแบบภาคนิพนธ์หรืองานวิจัย    
          Choosing any interesting matter in 
the areas of Thai language for usage or 
adaptation under lecturer’s consultation 
and presentation  in  term of paper or 
research       

ไม่ม ี ปรับออก 

2107432  การประพันธ์ร้อยกรอง       2(2-0-4) 
              Thai Verse Composition 
          หลักและศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง  
ฝึกประพันธ์บทร้อยกรองประเภท    ต่าง ๆ เช่น  
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์  และร่าย  
          Principles and  arts of writing Thai 
verse, practicing  composition   each type 

2107434  การประพันธ์ร้อยกรอง        
3(2-2-5) 
              Thai Verse Composition 
          หลักและศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง  
ฝึกประพันธ์บทร้อยกรองประเภท    ต่าง ๆ เช่น  
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์  และร่าย  
          Principles and  arts of writing Thai 
verse, practicing  composition   each type 

เปลี่ยนรหัส
วิชา และเพิ่ม
จ านวนหน่วย
กิต 
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of poetry  of poetry 

2107212  พัฒนาการของภาษาไทย  2(2-0-4) 
              Development of Thai Language 
     ความสัมพันธ์ของพัฒนาการทางภาษาไทยกับ
พัฒนาการของสังคม หลักการและวิธีบัญญัติศัพท์
ของหน่วยงานทางภาษาไทย บทบาทของผู้ ใช้
ภาษาไทย ต่อการท านุบ ารุงภาษาไทย  
     Relationship between Thai language 
development and social development of 
Thailand, principles and procedure  
prescribed  in Thai language in terms of 
various Thai units, roles of Thai language 
users in preserving Thai language 
 

2107208 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 
  Development of Thai Language                
          สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทย
ตั้งแต่สมยัสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การเปลีย่นแปลง
ของภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค 
ความหมายและส านวนในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจาก
กรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศที่หลากหลาย 
         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 

เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
เพิ่มจ านวน
หน่วยกิต 

2107213  การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิต 
และสังคม  2(2-0-4) 
             Reading for  Life  and  Society  
Development 
          หลักและวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การอ่านงานเขียนท่ีส่งเสริมความคิดและอุดม
คติในการเป็นพลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์และจิตส านึก
ที่สร้างสรรค์คณุค่าของชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม อ่าน
งานเขียนประเภทต่าง  ๆ  ทั้งร้อยแก้วและ 
ร้อยกรอง 
           Principles and methods for 
improving the quality of life,  literature 
reading  promotes   ideas and ideals of 
good citizenship,  concept of value creation 
and realization of life for social 
development, works reading  in both prose 
and poetry   
 
 

ไม่ม ี ปรับออก 
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2107214  การพูดและการฟัง เพ่ือสัมฤทธิ์ผล  
2(2-0-4) 
             Speaking and Listening for 
Achievement 
          ทักษะการพู ดและการฟั งจากการจั ด
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมบันเทิง ต่าง ๆ  
ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟัง ฝึกการฟัง
และสรุปใจความส าคัญ    ฝึกทักษะการพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ฝึกฟังเรื่องราวจากที่ต่าง ๆ แล้ว
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยการพูดอยา่งสัมฤทธ์ิผลตาม
จุดมุ่ งหมาย  เน้นการฝึกปฏิบัติทั้ งในและนอก
ห้องเรียน  
         Speaking and listening skills  from   
academic activities and other types of 
entertainment, practice speaking, 
commenting from  listening, practice 
listening and summarizing main ideas, 
speaking skills in various situations and 
stories, expression to other  people to 
understand with achievements, focusing on 
practicing  inside and outside classroom  

ไม่ม ี ปรับออก 

2107215 วรรณกรรมของกวีเอก 3(3–0-6) 
           Literature  of  Great  Writers        
          วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทยแต่ละ
ประเภท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน   ศึกษา
วัตถุประสงค์  รูปแบบ  ขนบธรรมเนียมการแต่ง   
การใช้ภาษา   แนวคิด  และแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรค์  เลือกศึกษาวรรณกรรมของกวีเอกอย่าง
น้อย  1  ท่าน 
           Literature and literary masterpieces 
of Thailand from each category since past 
to present, studying the purposes, forms, 
tradition in composing, language usage, 
ideas, and  inspiration in creativity, select     
at least one work from a great writer 

ไม่ม ี ปรับออก 
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2107320  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก   
2(1-2-3) 
             Preparation of Books for 
Children 
          ความหมาย  จุดมุ่งหมาย   ประเภทและ
พัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็ก  หลักการสร้าง
หนังสือส าหรับเด็ก  โดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้    เทคนิคการเลือกสร้างเรื่อง สอดแทรก
คุณธรรม ภาพประกอบ   การเลือกขนาดตัวอักษร   
และการจัดรูปเล่ม การวิเคราะห์และประเมินค่า
หนังสือส าหรับเด็ก ฝึกท าหนังสือและนิตยสาร
ส าหรับเด็ก  

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

2107324  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก   
3(2-2-5) 
             Preparation of Books for 
Children 
          ความหมาย  จุดมุ่งหมาย   ประเภทและ
พัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็ก  หลักการสร้าง
หนังสือส าหรับเด็ก  โดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้   เทคนิคการเลือกสร้างเรื่อง สอดแทรก
คุณธรรม ภาพประกอบ   การเลือกขนาดตัวอักษร   
และการจัดรูปเล่ม การวิเคราะห์และประเมินค่า
หนังสือส าหรับเด็ก ฝึกท าหนังสือและนิตยสาร
ส าหรับเด็ก  

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

เปลี่ยนรหัส
วิชา และเพิ่ม
จ านวนหน่วย
กิต 

2107321  ภาษาไทยส าหรับ 
ชาวต่างประเทศ  2(1-2-3) 
             Thai  Language  for  Foreigners 
          ปัญหาโครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความ
เข้าใจของชาวต่างประเทศ ในเรื่องการออกเสียง  การใช้
ค า   การใช้ประโยคสื่ อความหมาย และแนวทางการ
แก้ปัญหา การสื่อสารในบริบทของสังคมไทย ผลิต
สื่อการใช้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
          Thai structural problems affecting 
the understanding of foreigners in terms of 
pronunciation, word usage,  use of 
sentence to convey meaning, solution of 
communication problems in the context of 

ไม่ม ี ปรับออก 
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Thai society, Thai material production 
for  foreigners    
2107322 วรรณกรรมสังคมและการเมือง  
3(3–0-6) 
             Social  and  Political  Literature 
          บทบาทและคุณค่าที่สัมพันธ์กันระหว่าง
วรรณ กรรมสั งคมและการเมื อง เลื อกศึ กษา
วรรณกรรมเด่นแต่ละสมัย  
          Role and value between literature 
and political society, select to study great 
literature  in each periods 

2107325 วรรณกรรมสังคมและการเมือง  
3(3–0-6) 
             Social  and  Political  
Literature 
          บทบาทและคุณค่าที่สัมพันธ์กันระหว่าง
วรรณกรรมสังคมและการเมือง เลือกศึกษา
วรรณกรรมเด่นแต่ละสมัย  
          Role and value between literature 
and political society, select to study great 
literature  in each periods 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2107323  วรรณคดีการละคร 2(1-2-3) 
              Thai  Dramatic Literature       
          วรรณคดีการละครของตะวันตกและ
ตะวันออก  พัฒนาการของละครไทยประเภทต่าง ๆ 
ศึกษาคุณค่าความสมัพันธ์ของวรรณคดีกับศลิปะ
สาขาอ่ืน  เช่น  ดนตรี  นาฏศลิป์ จิตรกรรม และ
ประตมิากรรม จัดการแสดงละครจากวรรณคดีการ
ละคร ตามความเหมาะสม 
          Dramatic literature of the West and 
the East,   development of 
various Thai drama, study value of literatur
e in relation to other branches of arts such 
as music, dance, painting and sculpture, 
dramatic literature performance  
appropriately 

2107328  วรรณคดีการละคร 2(1-2-3) 
              Thai  Dramatic Literature       
          วรรณคดีการละครของตะวันตกและ
ตะวันออก  พัฒนาการของละครไทยประเภท 
ต่าง ๆ ศึกษาคุณค่าความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับ
ศิลปะสาขาอ่ืน  เช่น  ดนตรี  นาฏศิลป์ จิตรกรรม 
และประติมากรรม จัดการแสดงละครจาก
วรรณคดีการละคร ตามความเหมาะสม 
          Dramatic literature of the West and 
the East,   development of 
various Thai drama, study value of literatu
re in relation to other branches of arts 
such as music, dance, painting and 
sculpture, dramatic literature performance  
appropriately 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2107324  วรรณคดีขนบประเพณี 
และศาสนา 2(2-0-4) 
             Literature on Thai Customs and  
Religions 
          วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ด้านรูปแบบ 
เนื้อหา แนวคิด  การใช้ภาษา  และคุณค่า  ความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ กับวรรณคดีที่มี
ต่อสังคม 
          Literature on Thai custom and 

2107329  วรรณคดีขนบประเพณี 
และศาสนา 2(2-0-4) 
             Literature on Thai Customs 
and  Religions 
          วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ด้านรูปแบบ 
เนื้อหา แนวคิด  การใช้ภาษา  และคุณค่า  ความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ กับวรรณคดีที่
มีต่อสังคม 
          Literature on Thai custom and 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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religions in terms of form, content, 
concepts, language use  and values  of  
relationship between religions, rituals, 
believes, and  literature on society 

religions in terms of form, content, 
concepts, language use  and values  of  
relationship between religions, rituals, 
believes, and  literature on society 

2107325  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ
ต่อวรรณกรรมไทย  2(2-0-4) 
              Influence of Foreign Literature 
on Thai Literature     
 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่
ส าคัญทั้งตะวันออกและตะวันตก ที่มีต่อวรรณกรรม
ไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน  ในด้านเนื้อหา   
แนวคิด   ภาษา และรูปแบบ 
           Influence of foreign literature both 
East and West on Thai literature, since 
ancient time until present in terms of the 
content, concepts, language and style  

2107330  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศ
ต่อวรรณกรรมไทย  2(2-0-4) 
              Influence of Foreign 
Literature on Thai Literature     
 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่
ส าคั ญ ทั้ งต ะ วัน ออกและต ะวัน ตก  ที่ มี ต่ อ
วรรณกรรมไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน  ใน
ด้านเนื้อหา   แนวคิด   ภาษา และรูปแบบ 
           Influence of foreign literature both 
East and West on Thai literature, since 
ancient time until present in terms of the 
content, concepts, language and style 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2107327 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(2-2-5) 
             Thai Folk Literature 
            วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลาย
ลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา 
รูป แบบการประพั น ธ์  เนื้ อห า แนวคิ ด  และ
ความสัมพันธ์ กับสังคมและวัฒนธรรม 
           Important Thai  folklore   both oral 
and written, history, form of writing, 
content, concepts, and relationships with 
society and culture  

2107327 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
             Thai Folk Literature 
            วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรม
ลายลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่น  ประวัติความ
เป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และ
ความสัมพันธ์ กับสังคมและวัฒนธรรม 
           Important Thai  folklore   both 
oral and written, history, form of writing, 
content, concepts, and relationships with 
society and culture  

เพิ่มจ านวน
หน่วยกิต 

2107431  อักษรไทย  2(2–0-4) 
              Thai Alphabets 
          วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของอักษร
และอักขรวิธีไทยตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  ศึกษา
ลักษณะอักษรไทยในท้องถิ่นและเปรียบเทียบกับ
อักษรไทยในปัจจุบันโดยฝึกอ่านและเขียน 
           Evolution and transformation of 

Thai  alphabets  and orthography since 

Sukhothai period until present, study the 

2107435  อักษรไทย  2(2–0-4) 
              Thai Alphabets 
          วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
อักษรและอักขรวิธีไทยตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  
ศึ ก ษ าลั ก ษ ณ ะ อั ก ษ ร ไท ย ใน ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ
เปรียบเทียบกับอักษรไทยในปัจจุบันโดยฝึกอ่าน
และเขียน 
           Evolution and transformation of 
Thai  alphabets  and orthography since 
Sukhothai period until present, study the 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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characteristics  of  local Thai alphabets  

and compare current Thai alphabets by 

reading and writing  

characteristics  of  local Thai alphabets  
and compare current Thai alphabets by 
reading and writing 

2107433   การเขียนภาคนิพนธแ์ละการวิจัย           
ทางภาษาไทย   3(2-2-5) 
              Academic Writing 
          หลักการเขียนภาคนิพนธ์    ส่วนประกอบ
ของภาคนิพนธ์      การเลือกเรื่อง  การก าหนด
วัตถุประสงค์และกรอบความคดิ   วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู    การจ าแนก  วิเคราะห์ ตคีวาม
ข้อมูล   และฝึกเขียนภาคนิพนธ ์ 
          Academic writing, components of 
academic writing, choosing  a topic, 
defining the purpose and concept, data 
collecting method, classification, analysis, 
interpretation and practice to write 
academic writing   

ไม่ม ี ปรับออก 

2107434  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0- 6) 
              Creative Writing 

          หลักการเขียนและศิลปะการเขียนทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง  โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์  
ฝึกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ  ทั้งสาร
คดีและบันเทิงคดีโดยค านึงถึงความถนัด  ความคิด
สร้างสรรค์เฉพาะตน 
           Principles and arts writing both Thai 
prose and poetry by using creative process, 
practice on writing from ideas and 
imaginations as well as document and 
entertainment realizing individual skill and 
creative thinking    

2107207 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้าง
งานเขียน  3(2-2-5) 
   Creative Thinking and Creative 
Writing  
            สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการ
เขียน 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  

เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับช่ือ
วิชาและปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2110735  สัมมนาภาษาไทย    3(2-2-5) 
            Seminar  on  Thai  Language 
       วิธีการจัดสัมมนา วิ เคราะห์ ปัญหาและ
ปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ  ตลอดจนรวบรวมค า ส านวนภาษา และ

2107431 โครงงานและสัมมนา 3(2-2-5) 
   Project and Seminar   
     สืบค้น วิเคราะห์หลักการท าโครงงานและ
สัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการก าหนดประเด็น
ปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ

ปรับชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 
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ประโยคที่ใช้ในปัจจุบัน  ทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน    อภิปรายถึงผลดีและผลเสียของการใช้ค า 
ส านวน และประโยค สรุปเป็นกฎเกณฑ์เพื่อน าไป
พัฒ นาการ เรี ยน การสอน ให้ ได้ ผลดี รวมทั้ ง 
การศึกษาหาความรู้จากเอกสารต าราภาษาไทย  
ภาษ าต่ างป ระ เทศ   ตลอดจนวิทยากรและ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการใช้ภาษาไท  
           Seminars management, problem 
and phenomenon from various sources  
gathering currently used of words phrases 
and sentences, discussion benefit and 
drawback of words phrases and sentences 
use, summarizing of the rules to improve 
teaching and learning, study Thai 
documents foreign documents as well as 
lecturer and expert to increase potiential  
in Thai  language using 

ในรูปแบบโครงงานและสัมมนาเชิงวิชาการ 
      Inquiry and analysis principle of Thai 
language projects and seminar; practice in 
define issues; research; summary; 
presentation in a form of project and 
academic seminar  

2107436 พฤติกรรมการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้    
ภาษาไทยระดับประถมศึกษา       3(2-2-5) 

Methods and Approaches of  
Teaching Thai Language in Primary  
Education Level 
          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย   สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้    คุณภาพผู้เรียน  ตัวช้ีวัดและสาระการ
เรี ย น รู้ แ ก น ก ล า ง  อั ต ร า เว ล า เรี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา   เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนทั้ง
ด้านหลักภาษา วรรณคดี และการใช้ภาษา รวมทั้ง
ศึกษาคู่มือครูและแบบฝึกหัดต่าง ๆ  วิเคราะห์
จุดประสงค์ ความคิดรวบยอดของเนื้อหาแต่ละเรื่อง  
รูปแบบการสอน   เทคนิคกระบวนวิธีการสอน    
สื่อการเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละประเภท
และเหมาะสมกับนักเรียนและช้ันเรียน   การผลิต
และการใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหาในบทเรียน  ฝึกสร้างแบบทดสอบและ

ไม่ม ี ปรับออก 
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การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย 

          Thai Primary curriculum, substance 
and learning standards, quality faint classes, 
indicators and learning core, rate study of 
primary schools, content in school books in 
term of grammar, literature and Language 
use include teachers guide and exercises, 
purpose analysis, concept of each 
contents, teaching model, process  and  
teaching techniques, suitable Instruction 
media. Practice to create Instruction media, 
test. Learning and teaching evaluation  
2107437 พฤติกรรมการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้    
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา         3(2-2-5) 
          Methods and Approaches of 
 Teaching Thai Language  in Secondary  
Education Level 
          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย   สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้    คุณภาพผู้เรียน  ตัวช้ีวัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง อัตราเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย   เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนทั้งด้านหลักภาษา วรรณคดี และการใช้ภาษา 
รวมทั้ งศึกษาคู่ มื อครูและแบบฝึกหัด   ต่ าง ๆ  
วิเคราะห์จุดประสงค์ ความคิดรวบยอดของเนื้อหา
แต่ละเรื่อง รูปแบบการสอน  เทคนิคกระบวน
วิธีการสอน   สื่อการเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่
ละประเภท การผลิตและการใช้สื่อการเรียนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน  ฝึก
สร้างแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการ
สอนภาษาไทย  
          Thai Primary curriculum, substance 
and learning standards, quality faint classes, 
indicators and learning core, rate study of 
secondary schools, content in school books 

ไม่ม ี ปรับออก 
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in term of grammar, literature and 
Language use include teachers guide and 
exercises, purpose analysis, concept of 
each contents, teaching model, process  
and  teaching techniques, suitable 
Instruction media. Practice to create 
Instruction media, test. Learning and 
teaching evaluation  

ไม่ม ี 2107101 การฟัง การดูและการพูด 3(2-2-5) 
  Listening Watching and 
Speaking   
     สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู 
การพูด หลักการฟัง การดูและการพูด กลวิธีการ
ฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึก
ปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดทั้งสถานการณ์
จ าลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบ
ประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม 
          Inquiry analysis basic knowledge of 
listening, watching, speaking, principles of 
listening watching and speaking,  Speaking 
and listening strategies in various types, 
focus on practical in listening and 
speaking both in simulation and real 
situation from media, designing the 
evaluation of participatory listening and 
speaking   

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 2107102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย  
3(2-2-5) 
 The Study of Thai Literature  
     สืบค้น วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี 
ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภทต่าง 
ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์
วรรณคดี 
          Inquiry and analysis basic 
knowledge of literature; meaning; 
characteristics of various types of 

วิชาใหม่ 



183 
 

88 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
literature, vocabulary in literature, 
discipline and principles of literary 
analysis  

ไม่ม ี 2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
 Reading, Thinking, and 
Developing Life   
     สืบค้น วเิคราะห์ความรู้เกีย่วกับการอ่านและ
การคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนทีส่ง่เสริมการอ่าน
และการคิด หลักการอ่าน การคดิอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบตัิการอ่านการคิด ทั้งการจับ
ใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า 
และวิจารณญาณ ท้ังงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง 
ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
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  

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 2107316 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
3(2-2-5) 
  Best Selected Literatures in  
Textbooks  
     สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือ
เรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความงาม
ทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้าน 
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรูร้ะดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
      Analysis of selected literature in 
textbooks in term of content, forms, 
concepts, literary aesthetics and values to 

วิชาใหม่ 
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be used in the secondary education 
learning management.  

ไม่ม ี 2107317 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Learning Design of Thai 
Language          
      สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิด
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งในหลักสูตร การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการช้ันเรียน สร้าง
และพัฒ นาออกแบ บ การจั ด การเรี ยน รู้ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
          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 with curriculum 
and learning style.    

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 2107319 การวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Measurement and Evaluation of 
Thai Language Teaching in 21st Century     
     สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคดิ และหลักการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาไทย 
วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักสถติิ ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดใน
รูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
หลักสตูรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และการ
ประเมินตามสภาพจริง 
          Inquiry and analysis theory, 
concepts, and principles of measurement 
and evaluation of Thai language content; 

วิชาใหม่ 
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know how to create and develop 
effective measurement and evaluation 
tools according to statistics; design and 
create measuring instruments in modern 
technology according to Thai language 
department;  the concept of teaching and 
learning in the 21st century and authentic 
assessment  

ไม่ม ี 2107318 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Design and Production of 
Educational Media of Thai Language 
Learning Area   
     สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และ
บ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบ 
การผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการ
เรี ยน รู้ ภ าษ าไทย  ก ารพัฒ น านวัตกรรม ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาษาไทย การสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
          Inquiry and analysis the selection; 
usage and maintenance Thai language 
media; designing; producing; trial; 
evaluation and improve Thai language 
media; development of innovation in 
accordance with objectives and result of 
Thai language learning; creating and 
developing books in accordance with the 
curriculum  

วิชาใหม่ 

ไม่ม ี 210720 วิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
  Classroom Action Research 
     สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจยัใน
ช้ันเรียน โดยระบุปญัหา เก็บข้อมลู ออกแบบ
งานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะหข์้อมูลและ
น าเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
     Inquiry and analysis principle approach 
and theory of classroom action research; 
conduct classroom research by identifying 
problems, data collection, designing, 
create tools, analysis data, and 
presentation of research results in various 
forms 

ไม่ม ี 2107321 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
  Instructional of Thai Language     
      สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม 
     Inquiry analysis and application of 
principle; approach; teaching theory 
through practice; micro teaching of 
listening, speaking, reading, and writing; 
Thai grammar and literature 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683 /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏ ที่ 22 /2561   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครศุาสตรบัณฑิต 4 ปี 
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
 



206 
 

 

 
 

 
 



207 
 

88 

 

 



208 
 

88 

 

 



209 
 

88 

 

 



210 
 

88 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที ่6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของ
หลักสูตร สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย 

ปรับแล้ว 

2 ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ปรับแล้ว 

3 แก้ไขชื่อวิชา “ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ” ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็น 
“ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ” 

แก้ไขแล้ว 

4 ตัด article “the” ในชื่อวิชารายวิชาเอกท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ตัดออกแล้ว 

5 ตรวจสอบหน่วยกิตในรายวิชาเอกและแก้ไขให้
ถูกต้อง 

แก้ไขแล้ว 

6 แก้ไขค าอธิบายวิชา “วิจัยในชั้นเรียน” ให้เป็นไป
ตามกระบวนการด าเนินงานวิจัย 

แก้ไขแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 เพ่ิมสถานภาพของหลักสูตรในส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลาง 

เพ่ิมแล้ว 

2 แก้ไขข้อย่อย 8.5 ในหัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อย่อย  
8.1-8.4 

แก้ไขแล้ว 

3 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แก้ไขแล้ว 

4 ปรับจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
จ านวนหน่วยกิตในแผนการศึกษา 

ปรับแก้ไขแล้ว 

5 แก้ไขชื่อกลุ่มวิชา “วิชาเอกเลือก” เป็นวิชาเสริม
สมรรถนะ ตามมคอ.1 

แก้ไขแล้ว 

6 ปรับหน่วยกิตของวิชาในกลุ่มวิชาเอกให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา 

ปรับแล้ว 

7 แก้ไขกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาโดยระบุกระบวนการและเครื่องมือในการทวน
สอบ 

แก้ไขแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

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



238 
 

 

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

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 แก้ไขกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
โดยแบ่งหัวข้อตามกรอบเกณฑ์ให้ชัดเจน และเขียน
เป็นข้อ   

แก้ไขแล้ว 

2 เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยจะวางแผน
ด าเนินการเน้นการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
มติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  

และมาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะที ่1 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      
 สาขาวิชาภาษาไทย 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวสุรัสวดี นราพงศ์เกษม   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ กศ.ม. ภาษาไทย 2557 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ศศ.บ. ภาษาไทย 2548 
 

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

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
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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สุรัสวดี นราพงศ์เกษม, มาโนช ดินลานสกุล และนิดา มีสุข. (2557). การพัฒนาความสามารถ 
 ในการเขียนบทความโดยใช้วิธีสอนแบบสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา ส าหรับ
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารปาริชาต, 27(3): 50-62. 
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

สุรัสวดี นราพงศ์เกษม, กูรอฮายา ยือแร, รอกีเยาะ ยูโซ๊ะ และอารีนา เจ๊ะนิ. (2560). การจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านตีความของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความม่ันคง  
ม่ังคั่ง และย่ังยืนในยุค Thailand 4.0 (การศึกษาและอิสลามศึกษา) วันที่ 18 ตุลาคม 
2560 (หน้า 297-308). ยะลา: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

สุรัสวดี นราพงศ์เกษม. (2559). ผลการสร้างหนังสือนิทานเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่
สากล วันที่ 24-26 เมษายน 2559 (หน้า 382-389). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล, สุรัสวดี นราพงศ์เกษม, มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ และสรัญญา กฤษณานุวัตร. 
(2559). รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
มลายูในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . ใน การประชุมวิชาการการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่งยืน” วันที ่15 ธันวาคม 2559 (หน้า 646-658). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

 

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

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี  8 ปี 

ชื่อวิชา การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก   2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์   2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา วรรณกรรมวิจารณ์   2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพูด การฟัง เพ่ือสัมฤทธิ์ผล   3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การอ่านตีความ   2 (2-0-4) นก.  
ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ   3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษากับวัฒนธรรม   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม   2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ภาษา ความคิด และการสื่อสาร   3 (3-0-6) นก. 
   
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      
 สาขาวิชาภาษาไทย 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2544 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศษ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 2537 
 

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

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ  
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ. (2559). ภาษาและฉันทลักษณ์ในเพลงเรือภาคใต้: ท้องถิ่น กับการ

ธ ารงอัตลักษณ์และตัวตนในสังคมร่วมสมัย. วารสารรูสะมิแล. 37(2): 15-30.  
             6.1.3.2   ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

   

      ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ. (2560). คตินิยมและคติชนปักษ์ใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้: กรณีศึกษา    
     วันคารค ากาพย์. ใน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วรรณกรรมทักษิณ 
     ศึกษา: อดีต ปัจจุบัน อนาคต โครงการไทยวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการ        
      พัฒนาสังคมไทย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย  

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560    
               (หน้า 1-14). สุราษฎร์ธานี: สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    สุราษฎร์ธานี. 
  ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ. (2559). การด ารงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้าน: กรณีศึกษาเพลงเรือแหลมโพธิ์.  

    ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2559  
     สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 24-26 เมษายน 2559     
               (หน้า 195-202). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      ยะลา.     
  ธวัลรัตน์  พรหมวิเศษ. (2558). การใช้วิธีสอนแบบโครงงานและละครสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการ     
               เรียนรู้ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น. ใน The 3rd YRU National and     
              International Conference on Islamic Education and Educational     
              Development : Future and Challengers วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558    
              (หน้า 146-150). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

          

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

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 10 ปี 

ชื่อวิชา วรรณกรรมท้องถิ่น 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา วรรณกรรมสังคมและการเมือง 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา ภาษาไทยถิ่น 2 (2-0-4) นก.  
ชื่อวิชา การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมวิทยา 2 (2-0-4) นก.  
ชื่อวิชา วรรณกรรมวิจารณ์ 2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย 2 (2-0-4) นก.  
ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา วรรณคดีเอกของไทย 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา หลักการอ่านและเขียนค าไทย 2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3 (3-0-6) นก. 
  
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      
 สาขาวิชาภาษาไทย 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศศ.ม. ภาษาไทย 2557 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.บ. ภาษาไทย 2552 
 

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

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
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  
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6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล, สุรัสวดี นราพงศ์เกษม, มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ และสรัญญา กฤษณานุวัตร. 
(2559). รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
มลายูในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . ใน การประชุมวิชาการการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืน ” วันที่  15 ธันวาคม 2559 (หน้ า 646 -658). ภู เก็ต : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
 

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

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 3 ปี 

ชื่อวิชา วรรณกรรมของกวีเอก 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย 2 (2-0-4) นก.  
ชื่อวิชา วรรณคดีเอกของไทย 3 (3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3 (3-0-6) นก. 
 
 
 
  

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      
 สาขาวิชาภาษาไทย 

2. ชื่อ – สกุล นางสาวซอฟูวะห์ กูโน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม. ภาษาไทย 2561 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ. ภาษาไทย 2553 
 

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

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
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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6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

ซอฟูวะห์ กูโน. (2562). มโนอุปลักษณ์ทะเลของผู้ใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ . ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9 “Socail Innovation: 
นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า F9-F17). นครศรีธรรมราช: 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี 

ชื่อวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา หลักการอ่านและเขียนค าไทย 2 (2-0-4) นก. 
  
   
 

 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ซอฟูวะห์ กูโน)  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต       
 สาขาวิชาภาษาไทย 

2. ชื่อ – สกุล นางสุภา วัชรสุขุม   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม. ภาษาไทย 2534 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.บ.   ภาษาไทย 2521 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
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 
Cheni, Y., Sintana, S., Watcharasukum, S., Leelapatarapun, P., Lumbensa, P., 

Suwanno, P., Rungwittayapun, A., Tohsu, N., Deemae, A. and Ayae, N. 
(2017). Has the Implementation of MLE Improved the Achievements in 
Thailand’s Deep South?. International Journal of English Linguistics. 7(5): 
54-64.  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

สุภา วัชรสุขุม. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 เรื่อง
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนในยุค 
Thailand 4.0 (การศึกษาและอิสลามศึกษา) วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (หน้า 283-
296). ยะลา: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 

สุภา วัชรสุขุม. (2559). ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนนักศึกษาไทยเชื้อสายมลายูในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  วันที่ 24-26 
เมษายน 2559 (หน้า 108-116). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

   สุภา วชัรสุขุม. (2558). การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ 
 นักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ใน 
 โรงเรียนเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2556. ใน การประชุม   
 วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ ประชาคม 
 อาเซียนประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (หน้า 303-313). นราธิวาส: 

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
   ปราณี หล าเบ็ญสะ, ศุภลักษณ์ สินธนา, พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ,  

            พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิอามาล อาแย, อามีเนาะ ดีแม และ 
   นิฮารงค์ โตะสู.และคณะ. (2558). การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ 

                       เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัด 
    การศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สามจังหวัด 
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                       ชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี  
    2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 24-26 เมษายน 2559  

(หน้า 390-399). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ยะลา.    

พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ, ศุภลักษณ์ สินธนา, ปราณี หล าเบ็ญสะ, สุภา วัชรสุขุม, ยะพา เจ๊ะนิ,  
            พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อานัส รุ่งวิทยพันธ์, นิอามาล อาแย, อามีเนาะ ดีแม และ 
     นิฮารงค์ โตะสู. (2558). การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ 
            ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ 

 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
                        ประจ าปี 2559 สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 24-26    

    เมษายน 2559 (หน้า 400-409). ยะลา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้             
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
      

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

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 44 ปี 

ชื่อวิชา ลักษณะภาษาไทย   3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา หลักภาษาไทย   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย   3 (3-0-6) นก.  
ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ   3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา ภาษากับวัฒนธรรม   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา คติชนวิทยา   3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์   3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย   2 (2-0-4) นก. 
ชื่อวิชา วรรณกรรมของกวีเอก   3 (3-0-6) นก.  
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ชื่อวิชา การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย   3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา หลักการอ่านและเขียนค าไทย   3 (3-0-6) นก. 
   
 

 
 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม)  

 

 
 
 
 
 
 

 


