
 
 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป�) 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 



 
 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป�) 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 



ก 

 

คำนำ 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ป�) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จัดทำข้ึน

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา กอปรกับพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงโลกจากการก้าวผ่านศตวรรษท่ี 20 เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผล

กระทบในหลาย ๆ ด้าน จึงมีความจำเป�นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความชัดเจนในการกำหนดเป้าประสงค์

หลักของการจัดระบบการเรียนการสอนและทิศทางการดำเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ท่ีปฏิบัติได้จริง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ซ่ึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยยึดหลักการสร้างคนไทยให้เป�น

พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยต้องมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน 2) มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ 3) มีความคิดสร้างสรรค์ 4) มีความเคารพในความ

แตกต่าง และ 5) มีจุดยืนทางจริยธรรม การยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคน

ทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ภายใต้วิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     

การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีการกำหนดกรอบแนวคิด

ในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการวิเคราะห์

ป�จจัยต่าง ๆ ข้างต้น มีการรวบรวมองค์ความรู้ ความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  

จากสถานศึกษา ครู ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในแวดวงการศึกษา รวมถึง

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์

ยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้ 

คำแนะนำแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้  ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกหลักสูตรท่ีได้ 

ให้โอกาสได้ร่วมเรียนรู้ ร่วมทำความเข้าใจและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และขอบพระคุณผู้

ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านท่ีร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (4ป�)  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 

                          คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

         พ.ศ. 2562



ข 

สารบัญ 

  หน้า 

 คำนำ ก 

 สารบัญ ข 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก 1 

 4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสตูร 1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 2 

 9. ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

3 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป�นต้องนำมาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 

4 

 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 

 

 13. ความสัมพันธ(์ถ้ามี)กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป�ดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ

สถาบัน 

7 

 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 11 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 11 

 2. การดำเนินการหลักสูตร 11 

 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 16 

 4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝ�กงานหรือสหกิจศึกษา) 43 

 5. กิจกรรมเสริมความเป�นครู 50  

 6.ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 51 



ค 

 สารบัญ(ต่อ)  

หน้า 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

52 

52 

56 

64 

 4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา 78 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 92 

 1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 92 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 93 

 3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 94 

หมวดท่ี 6 การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ 95 

 1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 95 

 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 95 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 96 

 1. การกำกับมาตรฐาน 96 

 2. บณัฑิต 98 

 3. นักศึกษา 98 

 4. อาจารย์ 98 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน ประเมินผู้เรียน 99 

 6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

100 

102 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 104 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 104 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 104 

 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 105 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 106 

ภาคผนวก  107 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ภาคปกติ ระดับไม่เกินปริญญาตร ีพ.ศ. 2560 
109 

 

 

 

 

 

 



ค 

 

 
สารบัญ(ต่อ)  

หน้า 

ภาคผนวก ข คำอธิบายรายวิชาและสมรรถนะ 130 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป�) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย (4 ป�) (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 

175 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 

ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�)  

พ.ศ. 2562 และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ.2562 

228 

ภาคผนวก จ ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 239 

ภาคผนวก ฉ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  246 

 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป�) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

คณะ   :  ครุศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

 รหัส :    25501491105963   

ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ป�) 

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Thai 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

 ชื่อย่อ  :    ค.บ. (ภาษาไทย)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Thai) 

 ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Thai) 

 

3. วิชาเอก    

  ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป� 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 



2 

 

5.3 ภาษาท่ีใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป�นภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีมีความสามารถใชภ้าษาไทยได้เป�นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

ไม่มี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป�) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุง

จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 

 เริ่มใช้ครั้งแรกมาตั้งแต่ป� พ.ศ. 2547 

 เป�ดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ป�การศึกษา 2562 

 คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการ

ประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี  

21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 

15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ. 2562 ในป�การศึกษา 

2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

     8.1  ครู/อาจารย์สอนภาษาไทย  

     8.2  นักวิชาการด้านภาษาไทย 

     8.3  บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย 

 8.4  เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
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9. ช่ือ ตำแหน่งวิชาการ คณุวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป�ท่ีสำเร็จการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 8014 0002x xx x อาจารย ์ นางสาวจุไรรัตน์ รัตตโิชต ิ

 

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ค.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย-วรรณคด ี

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 สถาบันราชภัฏสงขลา 

2556 

2546 

2543 

3 8001 00362 xx x อาจารย ์ นางสาวสุขุมาล  จันทวี กศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาและวรรณคดไีทย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

2536 

  2531 

1 9399 00082 xx x อาจารย ์ นางสาววรกร ธรรมภบิาลอุดม 

 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2555 

2552 

1 8099 00079 xx x อาจารย ์ นางสาวศึกษา  เรืองดำ 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2556 

2551 

3 9301 0035x xx x อาจารย ์ นางสุภาวดี วสีวิวัฒน์ 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาไทย 

ภาษาและวรรณคดไีทย  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2560 

2545 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป�นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

จากสภาวการณ์ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญในมิติต่าง ๆ ของประเทศไทยและ

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) ด้วย

นโยบายรัฐบาล : Mega Project Digital Economy, Thailand 4.0 และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community: AC) อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และ

ยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการบูรณาการศาสตร์วิชาความรู้ใน

สาขาท่ีมหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ การพัฒนาเชิงนวัตกรรม การวิจัยท่ีเชื่อมโยงภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

ตอบโจทย์สังคมท้องถ่ิน และต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชน/ภาครัฐ/

ภาคเอกชน/ต่างประเทศ ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้การวิจัย

พัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าด้านต่าง ๆ นั้น เป้าหมายหลักท่ีสำคัญจึงเป�นการยกระดับคุณภาพทุน

มนุษย์ของประเทศ พร้อมท้ังพัฒนาทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน และทักษะท่ี

จำเป�นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม ให้เป�นผู้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อ

สังคม ตลอดจนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ และ

ในทางเดียวกันทักษะการสื่อสารเป�นทักษะสำคัญท่ีตลาดแรงงานต้องการ และยังเป�นการเตรียมความ

พร้อมของกำลังคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป�นเลิศ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง 

ๆ จึงควรได้รับการพัฒนาด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังภาษาแม่และภาษาต่างประเทศท่ีจำเป�นต้องใช้ 

ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสาร จึงจำเป�นต้องมีครูสอนภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเข้าสู่ยุควัฒนธรรมโลกและอาเซียน (Global and ASEAN Culture) ทำให้

สังคมไทยกำลังพัฒนาไปสู่สังคมพหุวัฒนธรรม พร้อม ๆ กับการเป�นสังคมยุคดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 

ผู้เรียนซ่ึงเป�นสมาชิกของสังคมในยุคนี้ จำเป�นต้องมีทักษะในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก มี

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ (ICT Literacy) 

และได้รับการพัฒนากระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการศึกษาจึงต้องปลูกฝ�งความเข้าใจอันดี

ระหว่างวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ดังนั้น การฟ��นฟูบทบาทและการ
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สร้างวัฒนธรรมทางภาษาไทย นอกจากจะเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนาแล้ว ยังเป�นการพัฒนากระบวนทัศน์วัฒนธรรมไทย ให้ผู้เรียนมี

ความรักและหวงแหน ตระหนักในคุณค่าและร่วมกันธำรงรักษาวัฒนธรรมท่ีดีงามเพ่ือเป�นฐานรากท่ี

เข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และสามารถบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือ

สร้างมูลค่าเพ่ิมได้อีกด้วย     

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

จากการกำหนดกรอบการผลิตและพัฒนาครู โดยให้สาขาครุศาสตร์เตรียมความพร้อม

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป�นผู้ยึดม่ันใน

ค่านิยม อุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป�นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐบาลได้

กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป� โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกำลังคนท่ีมีคุณภาพ เป�นคนเก่งและ

คนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย จึงมุ่งเน้นการยกระดับ

คุณภาพการผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยให้เป�นวิชาชีพชั้นสูง มีบทบาทในการสร้างครูท่ีมีคุณภาพท่ี

นำไปสู่การสร้างกำลังคนท่ีมีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาเป�นหลักสูตรบูรณา

การและเป�นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียนใหเ้หมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนท่ี 

ส่งเสริมจัดทำรายวิชาท่ีทันสมัย มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้สื่อเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องกับการ

เรียนรู้ในโลกดิจิทัล และการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจและเลือกใช้วิธี/รูปแบบ

การสอนภาษาไทยแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

สามารถผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้

ภาษาไทย ตลอดจนทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย และพัฒนาผู้เรียนให้

สามารถเป�นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย เน้นการปฏิบัติการสอนท่ีทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทาง

วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป�นครู เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามเป้าหมาย รวมท้ังมีคุณลักษณะเป�นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากำหนด    

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ มุ่งพัฒนาการศึกษาประเทศไทย 4.0  

โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของประเทศ ผลกระทบนี้ทำให้การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตครู

ในมิติใหม่ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือสร้างบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
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วิชาชีพครู มีสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเป�นวิชาชีพชั้นสูง มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน มีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมและเชี่ยวชาญประสบการณ์วิชาชีพ มีความรอบ

รู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ และมีความพร้อมในการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ี

สำคัญในมิติ   ต่าง ๆ มีการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัยมากข้ึน พัฒนาการ

สร้างสรรค์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะและสมรรถนะ และการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตครูภาษาไทย ท่ีมีความ

สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาข้างต้น และดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือ

ผลกระทบ ภายใต้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอย่าง

เข้มข้น   

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป�นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

เสริมสร้างพลังป�ญญาของแผ่นดิน ฟ��นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิป�ญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์

ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยมีพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้  

12.2.1 แสวงหาความจริงสู่การเป�นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานการบูรณการของภูมิ

ป�ญญาท้องถ่ิน ภูมิป�ญญาไทย และภูมิป�ญญาสากล เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิป�ญญา 

นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์อันมีค่าและเป�นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน   

12.2.2 สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่ความดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตด้วย

ป�ญญา สำนึกในความเป�นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน อีกท้ังเสริมสร้างและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพ่ือช่วยให้คนไทยในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเผชิญกับป�ญหาและพัฒนาการ

ดำรงชีวิต ตลอดจนการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจใน

วัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ เพ่ือสืบสานการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป�นทุนในการสร้าง

ความเข้มแข็งของท้องถ่ินและของชาติโดยส่วนรวม 
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12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู สร้างและพัฒนาครูและบุคคลกรทาง

การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป�นวิชาชีพชั้นสูง มีความเป�นกัลยาณมิตร มี

จิตสำนึกแห่งการเป�นไทย และมีปรีชาสามารถในการจัดการศึกษา พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของท้องถ่ิน 

12.2.5 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และ

องค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

12.2.6 ศึกษาและเเสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมท้ังแสวงหาแนวทางเพ่ือ

เสริมสร้างให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยืน 

12.2.7 ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือผลิต

ครูภาษาไทย เก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรง  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป�ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเป�ดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

       13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป�ดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

รายวิชาท่ีเป�ดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป�นวิชาเลือกเสรีได้ 

  13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทำหน้าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การ

ประเมินผลการดำเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าท่ีกำกับดูแล โดยประสานงานกับ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ 

และควบคุมการดำเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป�นไปตามข้อกำหนด

รายวิชา 
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13.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงเป�นทวิภาคีระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าท่ีวางแผนการดำเนินงานเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ประสานงานกับผู้สอนและกำกับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของรายวิชาและ

สาขาวิชา  

13.3.4 คณะครุศาสตร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 

รายวิชาการสอนภาษาไทย และรายวิชาเอก รวมท้ังการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป�นครูวิชาชีพ 

13.3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกับคณะครุศาสตร์

ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเอกภาษาไทย 

13.3.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรโดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก เพ่ือปรับปรุงการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

13.3.7 คณะกรรมการนิเทศการฝ�กประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าท่ี

นิเทศการจัดการเรียนรู้ให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยท่ีมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์ภาษาไทย มี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปการศึกษา เป�นครูนักวิจัยและนวัตกรท่ีมีจรรยาบรรณ รัก 

ศรัทธาในวิชาชีพคร ู

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

 วิชาชีพครูภาษาไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน เนื่องจาก

“ภาษาไทยเป�นพ้ืนฐานการเรียนรู้ของทุกวิชา” กระบวนการผลิตและพัฒนาครูภาษาไทยจึงมี

ความสำคัญและจำเป�นอย่างยิ่งในการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป�น

หน่วยงานหลักและเป�นกำลังสำคัญในการผลิตและพัฒนาครูภาษาไทยมายาวนาน และได้มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรผลิตครูภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยตาม

พัฒนาการของการผลิตครู หลักสูตรจึงได้ทบทวนและมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เป�นหลักสูตรท่ี

เน้นสมรรถนะ เพ่ือผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยท่ีมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์แห่ง

ภาษาไทย ควบคู่ไปกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานครู การมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู เน้นการพัฒนาทักษะท่ีจำเป�นสำหรับยุคประเทศไทย 4.0 อาทิ การคิดวิเคราะห์ 

การคิดแก้ป�ญหา การคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป�นการ

เตรียมความพร้อมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และความต้องการของตลาดงานในองค์กรทาง

การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน 

  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 

1.3.1 เป�นผู้ตระหนักและยึดผู้เรียนเป�นศูนย์กลาง มีความเป�นครูและมีเจตคติท่ีดีต่อ

วิชาชีพครู 

1.3.2 เป�นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ประพฤติตนเป�น

แบบอย่างท่ีดี ท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

1.3.3 เป�นผู้ยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณเละอุดมการณ์ความ

เป�นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู    
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1.3.4 เป�นผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และศิลป์ทางภาษาไทย  

1.3.5 เป�นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดข้ันสูง     

1.3.6 เป�นผู้มีทักษะการสื่อสาร ทักษะข้ามวัฒนธรรม ความฉลาดทางดิจิทัล รู้เท่าทัน

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และสามารถนำมาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21    

1.3.7 เป�นผู้มีความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทาง

ภาษาไทย พัฒนาผู้เรียน พัฒนาท้องถ่ินสังคม และพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู 

1.3.8 เป�นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 อย่าง

บูรณาการ    

1.3.9 เป�นผู้อนุรักษ์ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน มีจิตสำนึกและจิต

สาธารณะ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม    
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. แ ผ น ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร    

ครุศาสตรบัณฑิต ให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ำกว่าท่ี สกอ. และคุรุสภา 

กำหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน   

จ า ก แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า   

แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ    

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ    

ของบุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง    

สม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2 . รายงานผลการประเมิน    

หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศา

ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า    

ภ าษ าไท ย ให้ ส อด คล้ อ ง กั บ   

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    

เศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ   

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

สั ง ค ม  แ ล ะ วิ ช า ก า ร อ ย่ า ง   

สม่ำเสมอ 

 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ    

ผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี    

สอดคล้องกับความเปลี่ยน    

แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ    

การ เมื อ ง  และความ ก้ าว    

ห น้ า ท า ง วิ ช า ก า ร ซ่ึ ง    

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ     

ท้ังภายในและภายนอก 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

3. แผนพัฒนาบุคลากร ด้านการ

เรี ยน ก ารสอน  และบ ริก าร

วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ

และ เจต คติ ท่ี ทั น ส มั ย  แล ะ

เหมาะสมตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ทำงานบริการแก่

องค์กรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้   

ของบุคลากรด้านการเรียน การ

สอนให้มีนวัตกรรมการจัด การ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ป ริ ม า ณ ง า น บ ริ ก า ร

วิชาการต่อบุคลากร ด้านการ

เรียนการสอนในหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียน    

ต่อประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนรู้ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษา แบ่งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 

8 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซ่ึงระยะเวลาและ

จำนวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ท้ังนี้การลงทะเบียนเรียน

ในภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

 ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

 2.2.2 ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป�นครูและผ่านการคัดเลือกตามประกาศ

หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2.3 ป�ญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงต้องปรับตัวทุกด้านเพราะการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาถือเป�นการเรียนรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอน

และควบคุมตนเองให้อยู่ร่วมกับสังคมในระดับอุดมศึกษาใหไ้ด้  
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2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้วิชาการเฉพาะด้านทางภาษาไทยในระดับท่ี 

แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบทางการศึกษา  

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขป�ญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล

ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีท่ีมีป�ญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับ

นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีท่ีนักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป�นไป ตามท่ีคณะกำหนด นักศึกษา

ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพ้ืนฐาน    

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ  4  ป� 

 ระบุจำนวนผู้ ท่ีคาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจำนวนท่ีคาดว่าจะมีผู้สำเร็จ

การศึกษาในแต่ละป�การศึกษาในระยะเวลา  4  ป� 

จำนวน 

นักศึกษา/ช้ันป� 

จำนวนนักศึกษาแต่ละป�การศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 

ชั้นป�ท่ี 1 60 60 60 60 60  

ชั้นป�ท่ี 2 - 60 60 60 60  

ชั้นป�ท่ี 3 - - 60 60 60  

ชั้นป�ท่ี 4 - - - 60 60  

 60 120 180 240 240  

คาดว่าจะสำเร็จ

การศึกษา 
- - - 60 60  
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
 

2.6.1 งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 
 

รายการ 
แหล่ง

เงิน 

ประมาณการรายรับ 

ป� 1 ป� 2 ป� 3 ป� 4 รวม 

1.   เงินรายได ้      

780,000  

    

780,000  

    

780,000  

    

520,200  

  

2,860,200  

1.1  ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

เงิน

รายได้ 

    

780,000  

    

780,000  

    

780,000  

    

520,200    2,860,200  

2. งบประมาณแผ่นดิน      

791,900  

    

751,300  

    

910,300  

    

323,400  

   

2,776,900  

2.1  เงินเดือน (ข้าราชการ) 
งบ

แผ่นดิน 

    

297,100  

    

235,400  

    

457,900  

    

158,600  

   

1,149,000  

2.2  เงินอุดหนุน (พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

งบ

แผ่นดิน 

    

446,800  

    

467,900  

    

404,400  

    

116,800  

   

1,435,900  

2.3  ค่าวัสดุการศึกษา 
งบ

แผ่นดิน 

      

48,000  

      

48,000  

      

48,000  

      

48,000  

     

192,000  

รวมท้ังส้ิน   

1,571,900  

 

1,531,300  

 

1,690,300  

    

843,600  

   

5,637,100  
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : บาท)  
 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต ์ ป� 1 ป� 2 ป� 3 ป� 4 รวม 

ก.  งบบุคลากร     27.60      323,400      287,900      484,100      195,000     1,290,400  

1.  เงินเดือน     24.58      297,100      235,400      457,900      158,600     1,149,000  

2.  ค่าจ้างชั่วคราว       3.02        26,300        52,500        26,200        36,400        141,400  

ข. งบดำเนินงาน     41.69      571,300      545,100      571,400      261,200     1,949,000  

1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ     33.99      481,300      455,100      481,400      171,200     1,589,000  

2.  ค่าสาธารณูปโภค       7.70        90,000        90,000        90,000        90,000        360,000  

 

 

งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน ประมาณ 77,900 บาท 

และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อป�การศึกษา 19,475 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต ์ ป� 1 ป� 2 ป� 3 ป� 4 รวม 

ค. งบลงทุน          -                -                -                -    -               -    

1.  ค่าครุภัณฑ์          -    - - - - - 

2.  ค่าที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง          -    - - - - - 

ง. เงินอุดหนุน 
    30.71      446,800  

    

467,900      404,400  

    

116,800     1,435,900  

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)     30.71      446,800      467,900      404,400      116,800     1,435,900  

รวมทั้งสิ้น 
   100.00   1,341,500   1,300,900   1,459,900  

    

573,000     4,675,300  
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 2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป�นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป�นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป�นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

   อ่ืนๆ (เรียนในสถานศึกษาชั้นป�ท่ี 1-3 และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาชั้นป�ท่ี 4) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

 การเทียบโอนผลการเรียนรู้เป�นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป� จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ป�การศึกษา  

และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกต ิ

 3.1 หลักสูตร  

      3.1.1 จำนวนหน่วยกิต 

            จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 

 

136 

 

หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

              จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละ

หมวดวิชาดังนี ้

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 

 (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 

      (2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

  

  

  30 

 

12 

6 

 

 

หน่วยกิต 

 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 
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      (4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 

(5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี   

6 

6 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า  100 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชาชีพครู     40 หน่วยกิต 

     (1) สาระวิชาชีพคร ู   26 หน่วยกิต 

     (2) ประสบการณ์วิชาชีพ    14 หน่วยกิต 

 (2) กลุ่มวิชาเอก เรยีนไม่น้อยกว่า 

     (2.1) วิชาเอกเดี่ยว  

     (2.2) วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ

ความลุ่มลึก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  

 60 

40 

 

20 

หน่วยกิต 

หน่วยกิต 

 

หน่วยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 

 3.1.3 รายวิชา 

  การกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใช้ระบบตัวเลข  7  

หลัก โดยมีแนวทางกำหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีใช้อยู่เดิม กล่าวคือ ใช้ระบบ ISCED 

(International Standard Classification of Education) ดังนี้ 

AAABCDD 

   DD ลำดับก่อนหลัง 

        C ลักษณะเนื้อหาวิชา 

   B ระดับการศึกษา / ระดับความยากง่าย / ชั้นป�ท่ีควรเรียน 

   AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา 

 AAA : เลขรหัสประจำหมวดหมู่วิชา 

  B : กำหนดระดับชั้นป�หรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษาท่ีควรเรียนไว้

ดังนี้ 
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1 ระดับปริญญาตรี   ชั้นป�ท่ี 1 

2  ระดับปริญญาตรี   ชั้นป�ท่ี 2 

3  ระดับปริญญาตรี   ชั้นป�ท่ี 3 

4  ระดับปริญญาตรี   ชั้นป�ท่ี 4 

5   ระดับปริญญาตรี   ชั้นป�ท่ี 5 

6  ระดบัประกาศนียบัตรบณัฑิต 

7  ระดับปริญญาโท 

8  ระดบัประกาศนียบัตรชั้นสูง 

9  ระดับปริญญาเอก 

  C : ลักษณะเนื้อหาวิชา ตามกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น 

1  กลุ่มวิชาวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์  (113-1--) 

2  กลุ่มวิชาวิชาวรรณคดี วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย       (113-2--) 

3  กลุ่มวิชาวิชาทักษะการใช้ภาษาไทย                            (113-3--) 

4  กลุ่มวิชาวิชาการสอน สื่อและนวัตกรรมภาษาไทย            (113-4--) 

5  กลุ่มวิชาวิชาสัมมนา และวิจัย                                   (113-5--) 
 

 

รายละเอียดรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                   30  หน่วยกิต 

         กำหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  จากจำนวน  5 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 

    1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  

 นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษในกรณีท่ีนักศึกษา     

ไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำท่ีกำหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

 9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 

    Intensive English Course 
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  นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาไทยในกรณีท่ีนักศึกษา         

ไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำท่ีกำหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

 9000001 เสริมทักษะภาษาไทย  2(1-2-3) 

    Intensive Thai Course 

   กรณีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำท่ีกำหนด หรือมีผลการเรียนผ่านในรายวิชาเสริมทักษะ

ภาษาไทยต้องเรียนรายวิชานี้ 

          9000110        ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                               3(2-2-5) 

           Thai Proficiency for Communication 

    1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ จำนวน 12 หน่วยกิต   

         1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จำนวน 12 หน่วยกิต 

         9000134 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน                                    3(2-2-5) 

   English for Daily Life 

         9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                            3(2-2-5) 

   English for Communication 

   9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้                                       3(2-2-5) 

   English for Application  

   9000137 ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการทำงาน                                 3(2-2-5) 

   English for Working Skills 
 

          หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนท่ีมีผลคะแนนการทดสอบ

ภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ำกว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาอ่ืนได้ 1 กลุ่ม ในกลุ่ม

ภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังนี้ 

  1.2.2 กลุ่มภาษาจนี  จำนวน  12 หน่วยกิต 

         9000138 ภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน                                         3(2-2-5) 

   Chinese for Daily Life 

  9000139        ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                                 3(2-2-5) 

          Chinese for Communication 
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    9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้                                            3(2-2-5) 

          Chinese for Application  

         9000141 ภาษาจีนสำหรับทักษะการทำงาน                                      3(2-2-5) 

          Chinese for Working Skills  

         1.2.3 กลุ่มภาษาญ่ีปุ่น  จำนวน  12 หน่วยกิต 

         9000142        ภาษาญ่ีปุ่นสำหรับชีวิตประจำวัน                                       3(2-2-5) 

   Japanese for Daily Life 

  9000143        ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                               3(2-2-5) 

          Japanese for Communication 

         9000144        ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้                                          3(2-2-5) 

          Japanese for Application  

         9000145        ภาษาญี่ปุ่นสำหรับทักษะการทำงาน                                    3(2-2-5) 

          Japanese for Working Skills 
 

         1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี  จำนวน  12 หน่วยกิต 

         9000146        ภาษาเกาหลีสำหรับชีวิตประจำวัน                                  3(2-2-5) 

          Korean for Daily Life 

         9000147        ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                                          3(2-2-5) 

          Korean for Communication 

          9000148       ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้                                     3(2-2-5) 

          Korean for Application  

          9000149       ภาษาเกาหลีสำหรับทักษะการทำงาน                               3(2-2-5) 

          Korean for Working Skills 
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         1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย  จำนวน  12 หน่วยกิต 

          9000150            ภาษาอินโดนีเซียสำหรับชีวิตประจำวัน                             3(2-2-5) 

               Bahasa Indonesia for Daily Life 

          9000151            ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร                                     3(2-2-5) 

               Bahasa Indonesia for Communication 

          9000152            ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้                                3(2-2-5) 

               Bahasa Indonesia for Application  

          9000153            ภาษาอินโดนีเซียสำหรับทักษะการทำงาน                          3(2-2-5) 

               Bahasa Indonesia for Working Skills 

         1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย  จำนวน  12 หน่วยกิต 

          9000154            ภาษามาเลเซียสำหรับชีวิตประจำวัน                                3(2-2-5) 

               Bahasa Malaysia for Daily Life 

          9000155            ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร                                        3(2-2-5) 

               Bahasa Malaysia for Communication 

          9000156            ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้                                   3(2-2-5) 

               Bahasa Malaysia for Application  

          9000157            ภาษามาเลเซียสำหรับทักษะการทำงาน                            3(2-2-5) 

               Bahasa Malaysia for Working Skills 

 

         1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า  จำนวน  12 หน่วยกิต 

   9000158         ภาษาพม่าสำหรับชีวิตประจำวัน                                 3(2-2-5) 

                   Burmese for Daily Life 

   9000159         ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                                         3(2-2-5) 

                   Burmese for Communication 

   9000160         ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้                                    3(2-2-5) 

                   Burmese for Application  
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     9000161         ภาษาพม่าสำหรับทักษะการทำงาน                              3(2-2-5) 

                   Burmese for Working Skills      

  

    1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

                9000208         สุนทรียภาพของชีวิต                                               3(3-0-6) 

                  Aesthetic Appreciation 

 9000205         พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                3(3-0-6) 

                  Human Behavior and Self Development 

  9000206         ความจริงของชีวิต                                                   3(3-0-6) 

                  Meaning of Life 

  9000207         สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                                  3(3-0-6) 

                  Information for Study Skills 

 

    1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

              1.4.1 รายวิชาบังคับ 

                  9000305         นครศรีธรรมราชศึกษา                                            3(2-2-5) 

                     Nakhon Si Thammarat Studies 

    

 1.4.2  รายวิชาเลือก   

   9000304         ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                                       3(2-2-5) 

                     Life and Sufficiency Economy 

      9000306          อาเซียนศึกษา                                                      3(3-0-6) 

                      ASEAN Studies 

      9000307         พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                            3(2-2-5) 

                     Civics and Social Responsibility 

  9000308        พลวัตของสังคมโลก                                                3(3-0-6) 

                     Dynamics of Global Society 
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  9000309        การจัดการเพ่ือชีวิต                                                3(3-0-6) 

                      Management for Life 

  หมายเหตุ บังคับเรียน รายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) เฉพาะ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

  

             1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

                     9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต        3(2-2-5) 

   Information Technology for Life 

  9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ        3(2-2-5) 

   Health Management 

  9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต        3(2-2-5) 

   Plants for Life  

  9000407  การคิดและการตัดสินใจ         3(2-2-5)  

   Thinking and Decision Making 

  9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 

   Development of Quality of Life and Environment 

  9000409 การเกษตรในชีวิตประจำวัน          3(2-2-5) 

   Agriculture for Daily Life 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         เรียนไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 

            2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                     40 หน่วยกิต 

           2.1.1 สาระวิชาชีพครู                        26 หน่วยกิต 

         1001103             คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป�นครู 

  Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics and 

  Disposition 

3(2-2-5) 

1002101   นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 

  Education Policy and Quality Management   

3(2-2-5) 

  1021102   การพัฒนาหลักสูตร 

  Curriculum Development  

      3(2-2-5) 

       1022306   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

  Learning Management Methodology 

3(2-2-5) 

1031102   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้ 

  Innovation and Information Technology for    

  Education and Learning 

3(2-2-5) 

       1042109   การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

  Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1043415   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้

  Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

1051106   จิตวิทยาสำหรับครู 

  Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1131503   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 

  Thai Language for Communication for Teachers 

2(1-2-3) 
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                 2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ               14  หน่วยกิต 

  2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน  2  หน่วยกิต 

1022802  ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                        1(45) 

  Professional Practicum I 

        1023836  ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                   1(45) 

 Professional Practicum II 

  2.1.2.2 ปฏบัิติการสอน  12  หน่วยกิต 

1024809  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                      6(270) 

  Internship I 

1024810  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                      6(270) 

  Internship II 
 

 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า                60  หน่วยกิต   

               2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                                     40  หน่วยกิต 
 

1131104 หลักภาษาไทย 

Principles of Thai Language  

3(2-2-5) 

1131205 วรรณคดีไทยศึกษา 

Thai Literature Study           

3(2-2-5) 

1131304 การสื่อสารสำหรับครูภาษาไทย 

Communication for Thai Language Teacher 

3(2-2-5) 

1131305 การเขียนทางวิชาการและวิชาชีพ 

Academic and Professional Writing 

3(2-2-5) 

1132108 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 

Linguistics for Thai Language Teacher 

3(2-2-5) 

1132109 พัฒนาการของภาษาไทย 

Development of Thai Language  

3(2-2-5) 
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     2.2.2 วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก   

                         เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     20  หน่วยกิต 

1131206 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือความบันเทิง 

Arts of Language Usage for Entertainment 

3(2-2-5) 

1131306 ศิลปะการอ่านออกเสียง 

Art of Reading Aloud 

3(2-2-5) 

1132311 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 

Reading and Thinking for Life Development 

3(2-2-5) 

1132214 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 

Development of Thai Literature 

3(2-2-5) 

1133213 คติชนวิทยา 

Folklore 

3(2-2-5) 

1133312 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย 

English for Thai Teacher  

3(2-2-5) 

1133405 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

Design of Thai language Learning Management 

3(2-2-5) 

1133406 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยแบบบูรณาการ 

Integrated in Thai  Language Learning Management  

3(2-2-5) 

1133407 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

Media and Innovation of Thai Language Learning             

3(2-2-5) 

1133502 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย 

Researching and Innovation Development in Thai 

Language 

3(2-2-5) 

1133503 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางภาษาไทย 

Seminar on Knowledge and Innovation 

Development in Thai Language 

  

1(0-3-2) 
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1131105 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

Foreign Language in Thai Language 

2(1-2-3) 

1132111 ภาษาศาสตร์สังคม 

Sociolinguistics 

3(2-2-5) 

 

1132112 ภาษาไทยในสื่อมวลชน     

Thai Language in Mass Media 

3(2-2-5) 

1132113 อรรถศาสตร์ 

Semantics 

3(2-2-5) 

1132215 ภาษากับวัฒนธรรม 

Language and Culture 

3(2-2-5) 

1132216 วรรณกรรมท้องถ่ิน 

Regional Literature  

3(2-2-5) 

1132217 วรรณกรรมวิจารณ์ 

Literary Criticism 

3(2-2-5) 

1132309 การเขียนสำหรับครูภาษาไทย 

Writing for Thai Language Teacher 

3(2-2-5) 

1132310 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

Creative Writing     

3(2-2-5) 

1133212 วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน 

Selected Literature in Textbooks  

3(2-2-5) 

1133214 วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ 

Comparative Thai Literature 

3(2-2-5) 

1133408 การจัดการเรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ 

Learning Management for Literacy 

3(2-2-5) 

1133409 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสอง 

Teaching Thai as a Second Language 

3(2-2-5) 

 



28 

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    6     หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่ซ้ำกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป�นรายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชานี้   
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ป�ท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป คณิต-วิทย์- 

เทคโนฯ 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต  3 2 2 5 

 

 

 

 

เฉพาะด้าน 

สาระวิชาชีพคร ู 1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้

3 2 2 5 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ

จิตวิญญาณความเป�นคร ู

3 2 2 5 

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 2 1 2 3 

วิชาเอกเดี่ยว 1131104 หลักภาษาไทย 3 2 2 5 

1131205 วรรณคดีไทยศึกษา 3 2 2 5 

1131304 การสื่อสารสำหรับครูภาษาไทย 3 2 2 5 

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะ ฯ 

113xxxx นักศึกษาเลือก 1 2 - - - 

  รวม 22 13+ 14+ 33+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ =  60+     
 

 

ป�ท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป สังคมฯ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 

9000207         สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                                  3 3 0 6 

เฉพาะด้าน 

สาระวิชาชีพคร ู
1051106 จิตวิทยาสำหรับคร ู 3 2 2 5 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

วิชาเอกเดี่ยว 
1131305 การเขียนทางวิชาการและวิชาชีพ 3 2 2 5 

1132214 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย 3 2 2 5 

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะ ฯ 

113xxxx นักศึกษาเลือก 2 3 - - - 

รวม 21 13+ 10+ 31+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ =  54+     
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ป�ท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่ว

ยกิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป  

ภาษาฯ 

9000110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

3 2 2 5 

9000134 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชีวิตประจำวัน 

3 2 2 5 

 

 

เฉพาะด้าน 

สาระวิชาชีพคร ู 1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 3 2 2 5 

วิชาเอกเดี่ยว 1132108 ภาษาศาสตรส์ำหรับครภูาษาไทย 3 2 2 5 

1132109 พัฒนาการของภาษาไทย 3 2 2 5 

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะ ฯ 

113xxxx นักศึกษาเลือก 3 3 - - - 

113xxxx นักศึกษาเลือก 4 3 - - - 

รวม 18 10+ 10+ 25+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ =  45+     

 

 

ป�ท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนว่ย

กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษา

ท่ัวไป 

ภาษาฯ 9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2 2 5 

คณิต-วิทย์ฯ 9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3 2 2 5 

 

 

 

 

เฉพาะด้าน 

วิชาชีพครู 1002101 นโยบายและการบริหารคณุภาพ

การศึกษา 

3 2 2 5 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3 2 2 5 

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

1022802 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1 0 45 0 

วิชาเอกเดี่ยว 1133407 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้กลุม่สาระ

ภาษาไทย 

3 2 2 5 

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะ ฯ 

113xxxx นักศึกษาเลือก 5 3 2 2 5 

113xxxx นักศึกษาเลือก 6 3 2 2 5 

  รวม 22 14 59 35 

ชั่วโมง/สัปดาห์ =  108     
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ป�ท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป ภาษาฯ 9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3 2 2 5 

มนุษย์ฯ 9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 3 0 6 

 

 

เฉพาะด้าน 

 

สาระวิชาชีพคร ู 1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้ 3 2 2 5 

 

วิชาเอกเดี่ยว 

1133213 คติชนวิทยา 3 2 2 5 

1133405 การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุม่

สาระภาษาไทย 

3 2 2 5 

วิชาท่ีเสริมสร้าง

สมรรถนะ ฯ 

113xxxx นักศึกษาเลือก 7 3 - - - 

เลือกเสร ี  xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 

  รวม 21 11+ 8+ 26+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ =  45+     

 

ป�ท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป ภาษาฯ 9000137 ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการทำงาน  3 2 2 5 

สังคมฯ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 

 

 

เฉพาะด้าน 

 

ประสบ 

การณ์วิชาชีพ 

1023836 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 2    1 0 45 0 

 

 

 

วิชาเอกเดี่ยว 

1133502 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย 3 2 2 5 

1133312 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย 3 2 2 5 

1133406 การจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

แบบบูรณาการ 

3 2 2 5 

1133503 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางภาษาไทย 

1 0 3 2 

เลือกเสร ี  xxxx นักศึกษาเลือก  3 - - - 

  รวม 20 10+ 58+ 27+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์ =  95+     
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ป�ท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวด

วิชา 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

เฉพาะ

ด้าน  

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

1024809 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 1 

6 - 270 - 

  รวม 6 - 270 - 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ =  270     

 

ป�ท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวด

วิชา 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วย

กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษา

ด้วย

ตนเอง 

เฉพาะ

ด้าน  

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

1024810 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 2 

6 - 270 - 

  รวม 6 - 270 - 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 270     

 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ข 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

 

 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 8014 0002x xx x อาจารย์ นางสาวจุไรรัตน์ รัตติโชต ิ ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2556 

ศศ.ม. ภาษาไทย (วรรณคดี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

ค.บ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏสงขลา 2543 

3 8001 0036x xx x อาจารย์ นางสาวสุขุมาล  จันทว ี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536 

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2531 

1 9399 0008x xx x อาจารย์ นางสาววรกร ธรรมภิบาลอุดม อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 

ศศ.บ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551 

1 8099 0007x xx x  

   

อาจารย์ นางสาวศึกษา  เรืองดำ  ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2556 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  2550 

3 9301 0035x xx x อาจารย์ นางสุภาวดี วสีวิวัฒน ์ ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2550 

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2545 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

        3.2.2.1 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 คุณวุฒิของคณาจารย์  คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป�นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีผลใช้บังคับในป�จจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยัง

จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

 1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ

หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรม

สาระเนื้อหาสำคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีกำหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 

 2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ป� และกรณีท่ีผู้สอนมี

ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ป� ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนท่ีมี

ประสบการณ์   การสอนตั้งแต่ 3 ป�ข้ึนไป และ 

 3) ผู้สอนท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับรายวิชาท่ีสอน

หรือเก่ียวข้องสัมพันธ์ท่ีมีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน ตำรา 

หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ป�ย้อนหลัง และ 

 4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง

น้อย 1 ป� กรณีท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี

ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ป�ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ป�

การศึกษา ท้ังนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับ ให้ยกเว้น

เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 

 บุคลากรสนับสนุน มีบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถในทักษะด้าน

ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความจำเป�นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 8011 0014X XX X อาจารย์ นางกุสุมา ใจสบาย ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557 

   ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2534 

3 8098 0001X XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นางจุติพร อัศวโสวรรณ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 

   กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 

   ค.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2527 

3 8409 0010X XX X อาจารย์ นางจิราภรณ์  เหมพันธ์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 

   ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

   กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 8001 0077X XX X อาจารย์ นางสาวจันจิรา นาวารัตน ์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542 

   ว.ทบ. พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติ 2536 

1 8099 0007X XX X อาจารย์ นางสาวศึกษา เรืองดำ ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555 

  

 
 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 
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เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 8605 0015X XX X อาจารย์ นายวัยวุฒ อินทวงค์ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 

   ค.บ. การประถมศึกษา  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536 

3 8006 0053X XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 

   กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540 

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2546 

ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 

   ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครนูครศรธีรรมราช 2534 

4 8001 0000X XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นางนิลรัตน ์นวกิจไพฑูรย์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 

   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

   ศษ.บ. 

 

 

  

การวัดผลและประเมินผล  
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร  2534 
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เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 1020 0237X XX X อาจารย์ นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546 

   ค.บ. นาฎศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 

3 8008 0073X XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นางสาวมลิวัลย์ สมศักดิ์ 
กศ.ด. 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร 2540 

   ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2532 

   

 
ศศ.บ. 

จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

3 8003 0034X XX X อาจารย์ นายอนิรุธ ชุมสวัสดิ ์ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 

   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

3 8008 0035X XX X รอง

ศาสตราจารย์ 

นายวีระยทุธ ชาตะกาญจน ์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

   ร.ป.บ. การบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 

 

  

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

ค.บ. 

  

การประถมศึกษา 

 

  

วิทยาลัยครนูครศรธีรรมราช 2534 
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เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 3201 0079X XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นายประกอบ ใจม่ัน ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

   ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2535 

1 8099 0003X XX X อาจารย์ นายรัฐพร กลิ่นมาลี วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

2553 

   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

3 8001 0036X XX X อาจารย์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

   ค.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2546 

   ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏพระนคร 2540 

1 9399 00161  XX  X อาจารย ์ นางสาวกรีกมล  หนูเก้ือ ศศ.ม. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2561 

ศศ.บ. ภาษาไทยและวรรณคดีไทย 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2558 

1 8699 00080  XX X 

  
อาจารย ์

นายนันทวฒัน์  เนตรเจริญ 

  

อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2557 

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2555 

1 9399 00082  XX X 

  
อาจารย ์ นางสาววรกร  ธรรมภิบาลอุดม  

อม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2555 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2551 
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เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 8001 0036X XX X อาจารย์ นางสาวสุขุมาล  จันทว ี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536 

  ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 2531 

1 8007 0000X XX X อาจารย์ นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 2556 

   
ค.บ. การศึกษาพิเศษ 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 

3 8001 0072X XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นางสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ 

 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและการ

พัฒนาหลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

   ค.บ. ภาษาไทย - สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

3 8005 0002X XX X อาจารย์ นายปรีชา สามัคคี กศ.ด. การบริหารและการพัฒนา

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 

   ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 

   ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครนูครศรธีรรมราช 2525 

3 8001 0072X XX X อาจารย์ นางสาวอารี สาริปา Ed.D. Curriculum and 

Instruction 

University of Science Malaysia,  

Malaysia 

2548 

   
ค.ม. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครนูครศรธีรรมราช 2535 
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เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 8001 0152X XX X อาจารย์ นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร 2550 

   ค.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2548 

3 8009 0055X XXX อาจารย์ นายทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546 

   ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2543 

3 8006 0053X XX X อาจารย์ นางเบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 

   ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

   
ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  

วิทยาเขตป�ตตานี 

2536 

3 8099 0000X XX X อาจารย์ นางสาวป�ยรตัน์ ธรรมรงค์รตัน์ ศศ.ม. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 

2555 

   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 

3 8699 0000X XX X อาจารย์ นางสุจินต์ หนูแก้ว ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

   
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 

   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 

1 9399 0001X XX X อาจารย์ นายสรรปกรณ์ ปล้องพันธ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

   วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549 
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เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ 
วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 8001 0093X XX X อาจารย์ นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

3 8181 006X XX X อาจารย์ นางทิพวรรณ ทองขุนดำ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป�น

ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

   อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 

3 8008 0073X XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

นางสาวอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล Grad.Dip TEFL University of Sydney Australia 2538 

   ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 

   ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

   ค.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 

3 9304 0014X XX X อาจารย์ นางสาวกรวรรณ สบืสม Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2553 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546 

ค.บ. 

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

 

  

สถาบันราชภัฏสงขลา 2536 
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เลขประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ป� พ.ศ. 

3 9010 0008X XX X อาจารย์ นางสาวนพรัตน์ หมีพลัด Ph.D Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2560 

M.Sc. Information Technology Universiti Utara Malaysia, Malaysia 2547 

วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 

2542 

3 8007 0063x xx x อาจารย์ นายธวัธชัย คงนุ่ม ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟ�สิกส์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

3 8003 0028x xx x อาจารย์ นางสาวอลิสา ตลึงผล รส.ม. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 

   วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2545 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ)  

การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ

ครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยกำหนดให้นักศึกษาฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาในรายวิชาแต่ละ

ภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และ

กำหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป�นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตามสมรรถนะและผลการเรียนรู้ท่ี

กำหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ ประกอบด้วย การฝ�กปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู

ประจำชั้น ครูประจำวิชา งานสนับสนุนการเรียนการสอน และการเป�นผู้ช่วยครูและผู้สอนร่วม และ 3) 

รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การสังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู การทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ โดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

การจดักระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้

อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การ

จัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละข้ันของประสบการณ์ภาคสนาม กำหนดให้นักศึกษาทำคุรุนิพนธ์โดยการรวบรวม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป�นครู ผ่านกระบวนการถอด

บทเรยีนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อน

กลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้

ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงานท่ี

นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมท่ี

จะเป�นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูท่ีดี คือ 

   4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ท้ังในเนื้อหาท่ีใช้สอนตามหลักสูตรและ

ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
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         4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน

การสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

   4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้             

ท่ีอบอุ่น  ม่ันคง ปลอดภัย 

 4.1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสอน 

การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ

การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง

บุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ต้ังม่ันอยู่ในคุณธรรม และมี

จิตสำนึกในการพัฒนาสังคม 
 

4.2 ช่วงเวลา  
 

 4.2.1 การฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  

    4.2.1.1 ฝ�กปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่ละรายวิชาอย่าง

บูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  

  4.2.1.2 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 ป�การศึกษาท่ี 2 

  4.2.1.3 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 ป�การศึกษาท่ี 3 

 4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

   4.2.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  ป�การศึกษาท่ี 4 

          4.2.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  ป�การศึกษาท่ี 4 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ป�การศึกษาท่ี/

ชั้นป� 

ภาค

การศึกษาท่ี 
ประสบการณ์ภาคสนาม จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 

1/ช้ันป�ท่ี 1 

 

1, 2 

การฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครูแบบ

บูรณาการในรายวิชา 

ในแต่ละภาคเรยีนให้ผูส้อนกำหนดภาระงาน

เชิงบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชาซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องไปเรยีนรู้

และฝ�กปฏิบัติในสถานศึกษา  
2/ช้ันป�ท่ี 2 

 

1 

2 1022802 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1 หน่วยกิต  45 ช่ัวโมง (8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์)  

3/ช้ันป�ท่ี 3  

 

1 

การฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพครูแบบ

บูรณาการในรายวิชา 

ในแต่ละภาคเรยีนให้ผูส้อนกำหนดภาระงาน

เชิงบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ ละ

รายวิชาซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องไปเรยีนรู้

และฝ�กปฏบัิติในสถานศึกษา 

2 1023836 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1 หน่วยกิต  45 ช่ัวโมง (8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

4/ช้ันป�ท่ี 4 

  

1 1024809 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ช่ัวโมง (8 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์)  

2 1024810 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ช่ัวโมง (8 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์)  

  

      4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป�นครูและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่อ

งานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน

เป�นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป�นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน

อ่ืน มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและป�ญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
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 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแก้ป�ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและ

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก

ของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 

ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่างกว้างขวาง

ลึกซ้ึง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

 4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอนสามารถวิเคราะห์

ความรู้และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึงสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน 

  4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา

ผู้เรียน 

 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน 

 4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ

ข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 4.4.3.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

 4.4.3.1 คิด  ค้นหา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป�นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ป�ญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการ

ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม

และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
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 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  

 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการถ่ายทอด

ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.4.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม 

 4.4.4.2 ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป�นทีม เป�นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

 4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ป�ญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.4.4.4 มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นำถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.4.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังท่ีเป�นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นป�ญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 4.4.5.2 สื่อสารกับผู้ เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม 

 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป�นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการ

เรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและ

สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนัก

ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  4.4.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวดัและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดย
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ใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเป�ดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ

บริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

  4.4.6.2 มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป�น

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ หรือผุ้เรียนท่ีมีข้อจำกัด

ทางกาย 

  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การทำงาน 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝ�กการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป�น ทำเป�น โดยบูรณาการการทำงานกับการ

เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขป�ญหา และพัฒนา ด้วย

ความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน

และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและ

ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีป�ญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  4.4.6.5 มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 

 

   4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลักท่ี 1 นำความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

สมรรถนะรองท่ี 1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้

คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

สมรรถนะรองท่ี 1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ป�ญหา

และพัฒนาผู้เรียน 
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สมรรถนะรองท่ี1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1.5 ออกแบบ ดำเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 

 สมรรถนะรองท่ี 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป�นครูอย่างมุ่งม่ัน 

สมรรถนะรองท่ี2.2 ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป�นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะรองท่ี 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน

แต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

 สมรรถนะรองท่ี 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 สมรรถนะรองท่ี 3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการ

เรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิดและมีความเป�นนวัตกร 

 สมรรถนะรองท่ี 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป�นรายบุคคลตามศักยภาพ 

สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อยา่งเป�นระบบ 

 สมรรถนะรองท่ี 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน

การเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 สมรรถนะรองท่ี 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ป�ญหาผู้เรียนให้มีคุณ

ลักษะท่ีพึงประสงค์ 

 สมรรถนะรองท่ี 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุน

การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน 
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 สมรรถนะรองท่ี 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองท่ี 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  สมรรถนะรองท่ี 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

5. กิจกรรมเสริมความเป�นครู (Teacher Enhancing Activities) 

 กิจกรรมเสริมความเป�นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป�นการเฉพาะหรืออาจ

บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป�นครู

และเสริมสร้างความเป�นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ป�ละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ 
ช้ันป� 

1 2 3 4 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ัน และรักในอาชีพครู     

2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่

ชุมชนและสังคม 
    

3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และความเป�นไทย     

4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือ

ศาสตร์พระราชา 
    

5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด     

6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา     

7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึง การเลือกตั้ง     

8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์     

9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ     

10. กิจกรรมทางวิชาการ     

11. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร     

รวม 5 7 6 4 
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6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย   

 6.1 คำอธิบายโดยย่อ  

          กำหนดให้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเก่ียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน

ภาคสนาม เป�นงานท่ีมุ่งแก้ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนท่ีเป�น

รูปธรรม และมีรายงานท่ีต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนได้ 

  6.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ

ปฏิบัติการวิชาชีพครู)  

           6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทำวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน 

6.3 ช่วงเวลา  

      ภาคการศึกษาท่ี 2 ป�การศึกษาท่ี 3 

6.4 จำนวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

6.5 การเตรียมการ  

             มีการเรียนวิชาสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางภาษาไทย ซ่ึงมีการทำการวิจัยเป�น

รายบุคคลในชั้นป�ท่ี 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยท้ังชั้นเรียนและลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล มีการ

กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์  

และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 

      6.6 กระบวนการประเมินผล  

          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน หรือวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดย

อาจารย์ท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลานำเสนอ

โปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในข้ันต้น โดยเฉพาะ

การทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า  3 คน  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

  1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. คุณลักษณะครูดีศรีท้องถิ่น   

    

 

1. เน้นสร้างคุณค่าให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด

สอดแทรกในรายวิชาผ่านกระบวนการเรียนการสอน

และการพัฒนานักศึกษาตลอด 4 ป�  

2. จัดให้มีกิจกรรมลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือฝ�กทักษะ/

กระบวนการทำงานร่วมกับท้องถ่ินชุมชน  

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

การจัดการความรู้ (KM) เก่ียวกับวิถี/ภูมิป�ญญา และ

ถ่ายทอดแก่บุคคล องค์กร ชุมชน สังคม  

4. จัดกิจกรรมจิตอาสา การอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม การ

สนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง   

5. การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 

6. จัดโครงการบริการวิชาการโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมเรียนรู้   

2. คุณลักษณะพิเศษการเป�นครูนวัตกรรม  

   2.1 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม    

   2.2 การวิจัย    

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป�นฐาน (RBL) 

การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการค้นคว้าทาง

วิชาการ หรือการฝ�กปฏิบัติงาน     

2. จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน การจัดหรือเข้าร่วม

การอบรม สัมมนาทางวิชาการ   

3. จัดให้มีโครงการเพ่ือส่งเสริมหรือพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์และความสามารถพิเศษของนักศึกษา เช่น 

การเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และฝ�ก

ปฏิบัติจริง ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลเพ่ือการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

4. ส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษเข้าร่วม
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

การประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ และเป�นผู้นำการ

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาวรรณศิลป์และ

ทำนองไทยให้โดดเด่น 

5. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูภาษาไทย

สู่การเป�นครูนักวิจัยชั้นวิชาชีพ ปฏิบัติการทำวิจัยโดย

ล ง พ้ื น ท่ี จริ ง  ส ร้ า ง เค รื อ ข่ ายความ ร่ วม มื อ กับ

สถานศึกษา และพัฒนาการวิจัยจนถึงระดับสามารถ

นำผลไปใช้ นำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่   

3. คุณลักษณะพิเศษผู้มีอุดมการณ์และจิต

วิญญาณครู   

   3.1 คุณลักษณะการมีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ รักและศรัทธาใน

วิชาชีพครู  

   3.2 คุณลักษณะการเป�นผู้มีจิตสาธารณะ มี

จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงาน

เพ่ือสังคม    

1. ฝ�ก “ทีมปฏิบัติงาน” ในรายวิชา ฝ�กการทำงาน

เป� น ที ม  ภ าวะผู้ น ำ จิ ต ส าธารณ ะ และความ

รับผิดชอบ ประเมินผลโดยอาจารย์ประจำวิชา 

2. ฝ�กปฏิบัติงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

3. กิจกรรมเสริมความเป�นครู เพ่ือฝ�กลักษณะนิสัยใฝ่

รู้ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เชื่อม่ันในตนเอง บ่มเพาะ

ให้นักศึกษามีความศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณค่าของ

ภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป�นครูภาษาไทย 

มีทัศนคติท่ีดีและเห็นถึงความจำเป�นในการพัฒนา

ตนเองทางด้านวิชาการ พัฒนาตนเองให้ทันสมัยทัน

เหตุการณ์อยู่ เสมอ และมีสุขภาพกายและจิตท่ี

สมบูรณ์  ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์

ประจำหลักสูตรร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรใน

หน่วยงาน 

4. ฝ�กปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประเมินผลสมรรถนะ

วิชาชีพและการปฏิบั ติ งานโดยอาจารย์ประจำ

หลักสูตรร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา 

มีโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะพิเศษแต่ละภาคการศึกษาดังนี้ 

1. โครงการพัฒนานักศึกษา “ครูเมืองคอน ครูเมืองกลอน” 

2. โครงการจิตอาสา “เรือจ้างรวมใจ พ่ีให้น้องเฮ”  

3. โครงการบริการวิชาการ “สืบสาน ถ่ายทอด โอบกอด วัฒนธรรม” 
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1.2 สมรรถนะหลักของนักศึกษา 

สมรรถนะ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1           

(ครูผู้มีสำนึกพลเมือง รู้เฟ��องเรื่องภาษา รัก

และศรัทธาความเป�นครู ) 

 

 

 

1. สอดแทรกกิจกรรมสุนทรียะสนทนาในชั้นเรียน 

โดยนำข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองและข่าวสาร

เก่ียวกับครูมาเป�นประเด็นในการสนทนา 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาไทย ท้ังความรู้ท่ีจำเป�นต่อการประกอบวิชาชีพ 

และความรู้ใหม่ในศาสตร์ของภาษาและวรรณคดีไทย  

3. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา เพ่ือให้

นักศึกษามีพ้ืนท่ีในการแสดงความรู้ความสามารถ 

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักทำงานอย่างมีเป้าหมาย และ

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

4. จัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย หรือการ

อภิปราย เก่ียวกับคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพ

ครู  เพ่ื อปลูกฝ� งให้นั ก ศึกษามี ทัศนคติ ท่ี ดี  และ

ตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาวิชาชีพคร ู

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 2 

(ครูผู้มีความเป�นพลวัต จัดการเรียนรู้อย่าง

เชี่ยวชาญ แตกฉานภาษาและวรรณคดี   

ใช้ชีวีอย่างมีสุขภาวะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สอดแทรกกิจกรรมสุนทรียะสนทนาในชั้นเรียน 

โดยนำข่าวสารความก้าวหน้าด้านวิชาชีพครูและ

วิชาการท่ีเก่ียวข้องมาเป�นประเด็นในการสนทนา 

2. สอดแทรกกิจกรรมจิตตป�ญญาในชั้นเรียน โดย

มุ่งเน้นการฝ�กฝนและพัฒนาบุคลิกภาพ การควบคุม

อารมณ์ การรู้เท่าทันความคิด และการมีสติ เพ่ือให้

ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีด ี

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยให้นักศึกษาสืบค้น 

ศึกษา และสรุปสาระสำคัญจากตำราและบทความ 

ด้านภาษาและวรรณคดีไทยเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป�ดโลกทัศน์ทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

4. จัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย หรือการ

อภิปราย เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษา 
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สมรรถนะ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนรูว้ิชา 

ภาษาไทย 

5. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา เพ่ือให้

นักศึกษามีพ้ืนท่ีในการแสดงความรู้ความสามารถ 

ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักทำงานอย่างมีเป้าหมาย และ

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 3  

(ครูผู้น้อมนำศาสตร์พระราชา วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม เลิศล้ำการสอนภาษาไทยเชิง

บูรณาการ) 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับศาสตร์

พระราชาในวันสำคัญ  

2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการหรือกิจกรรมจิตอาสา 

เพ่ือให้นักศึกษาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยยึด

หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ: เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา 

3. สอดแทรกกิจกรรมสุนทรียะสนทนาในชั้นเรียน 

โดยนำประเด็นท่ีน่าสนใจจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

วิชาชีพครู ภาษาไทย และวรรณคดีไทย มาเป�นหัวข้อ

ในการสนทนา 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยให้นักศึกษาสืบค้น 

ศึกษา และสรุปสาระสำคัญจากงานวิจัยด้านการเรียน

การสอน ด้านภาษาไทย ด้านวรรณคดีไทย และด้าน

วรรณกรรม เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักแสวงหา

ความรู้จากงานวิจัย 

5. จัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย หรือการ

อภิปราย เก่ียวกับการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและ

เทคนิคการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 

(ครูผู้รักและเชี่ยวชาญการวิจัย ใช้ภาษา 

อังกฤษได้ดี มีจิตวิญญาณความเป�นครู) 

 

 

1. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 

2. จัดให้มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยบูรณาการ

ภาษาอังกฤษ เช่น การบรรยายเป�นภาษาอังกฤษ  

การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ การรับชมสื่อวีดีทัศน์ 
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สมรรถนะ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

3. สอดแทรกกิจกรรมสุนทรียะสนทนาในชั้นเรียน 

โดยนำเรื่องราวข่าวสารเก่ียวกับครู ซ่ึงถูกนำเสนอใน

สื่อประเภทต่าง ๆ มาเป�นประเด็นในการสนทนา 

4. จัดกิจกรรมการสัมมนา การบรรยาย หรือการ

อภิปราย เก่ียวกับจิตวิญญาณความเป�นครู เพ่ือเน้น

ย้ำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง 

มองเห็นคุณค่าของการดำรงตนในศีลธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรัก

และศรัทธาในความเป�นครู และมีความมุ่งม่ันท่ีจะ

เป�นครูท่ีดีของสังคม   

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

    2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

         2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) มี ระ เบี ยบวินั ย  อดทน ขยัน  ซ่ือสัตย์  ใฝ่ รู้  และรัก ในการทำงาน 

  2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป�นมนุษย์  และ

ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ  

  3) มีความซาบซ้ึง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมท้ัง

ท้องถ่ินและ ประชาคมนานาชาติ 

                2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้นักศึกษาร่วม

อภิปรายแนวทางปฏิบัติท่ีดีเหมาะสม 

  2) ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานท่ี คัดเลือกกรณีตัวอย่างท่ี 

ชื่นชอบ แล้วนำเสนอผลการศึกษา  

                           3) กำหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

                 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

                   1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอก 

ชั้นเรียน 
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                           2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน การทำงานและการส่งงาน 

                            3) ตรวจผลงาน ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.2 ด้านความรู้ 

        2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

 2) มีความเข้าใจในการดำรงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

การปกครองท้ังใน ระดับท้องถ่ิน สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพาซ่ึง

กันและกัน 

 3) สามารถใช้ภูมิป�ญญาไทย ภูมิป�ญญาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 2) ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุป และนำเสนอ 

 3) เรียนรู้จากการฝ�กปฏิบัติจริง 

 2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

      2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

   3) ตรวจผลงาน แบบฝ�กหัด 

2.1.3 ด้านทักษะทางป�ญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

   1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

   2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ

เสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

   3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 

สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

    1) มอบหมายงานท้ังบุคคลและกลุ่มแล้วนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

      2) วเิคราะห์กรณีศึกษา และสะท้อนความคิด การวิเคราะห์ผลงานต่าง ๆ 

      3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม สำรวจ สัมภาษณ์ 

จัดทำรายงาน และนำเสนอ  

      4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม  
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 2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

  1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การนำเสนอผลงาน 

  2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 

  3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 

           4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง 

 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

    1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน มุมมองเชิงบวก  

วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป�นผู้นำและผู้ตามท่ีดี การแก้ป�ญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม

อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

    2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 

    3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าท่ีท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 

    2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      1) มอบหมายงานท้ังงานบุคคลและกลุ่ม 

      2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

           2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

    1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นท่ีกำหนด 

     2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

การยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เม่ือมีความคิดเห็นท่ีดีกว่า 

  

 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟ�ง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ

การนำเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

    2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น การรวบรวม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 

    3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป�นพ้ืนฐานในการ

แก้ป�ญหาและการ ตัดสินใจในการดำรงชีวิตประจำวัน 
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 2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

      2) การมอบหมายงาน ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศ

เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง แล้วนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

    3) ฝ�กรวบรวมข้อมูลในประเด็นท่ีเก่ียวข้องแล้วฝ�กวิเคราะห์สรุปและรายงานผล 

 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

    1) ประเมินพฤติกรรมในการสื่อสาร 

                       2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใช้เทคโนโลยี 

    3) ตรวจผลงาน 

      2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

        2.2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป�นครูและปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

     2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซ่ือสัตย์ต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  

     3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป�นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้

เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและป�ญญาในการดำเนินชีวิตและ

การตัดสินใจ  

     4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแก้ป�ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและ

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน 
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     2.2.1.2 ด้านความรู้ 

  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 

และมีความรู้ในการประยุกต์ใช ้

  2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอนสามารถ

วิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ

นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ด้านความรูข้องแต่ละสาขาวิชา 

  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ

พัฒนาผู้เรียน 

  4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน 

  5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูร

ณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

  6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา

ท่ียั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

     2.2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป�นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ป�ญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง

ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  

  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 

รวมท้ังการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

     2.2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
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  2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป�นทีม เป�นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ี

ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ

ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ป�ญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

  4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จริยธรรม สามารถชี้นำถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

     2.2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังท่ีเป�นตัวเลขเชิงสถิติ 

หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นป�ญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

  2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ท่ีเหมาะสม 

  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป�นสำหรับการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล

และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ัง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 2.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู ้

        1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ

เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเป�ดได้อย่างเหมาะสม

กับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

         2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป�น

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข

และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ี

มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ หรือผุ้เรียนท่ีมี

ข้อจำกัดทางกาย 

         3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การ
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ทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝ�กการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป�น ทำเป�น โดยบูรณาการการ

ทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขป�ญหา 

และพัฒนา ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 

         4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน

และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวก

และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีป�ญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม

ศักยภาพ 

         5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน่ ทักษะการ

เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา

เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลย ีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

นำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอน 

       กลยุทธ์การสอนเป�นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรง

บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค 

วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ

สาระวิชาและผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม

วัฒนธรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหา

สาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิท้ัง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางป�ญญา 4) ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ีและ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 

  (1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 

   (2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 

   (3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

   (4) การบรรยายเชิงปฏสิัมพันธ ์

   (5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

   (6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 

   (7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 

   (8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

   (9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
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   (10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป�นพ้ืนฐาน 

   (11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป�นฐาน 

   (12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป�นฐาน 

   (13) การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�นฐาน 

   (14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

   (15) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 

   (16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 

   (17) Team-based Learning 

   (18) Workplace-based Learning 

              (19) MOOC (Massive Open Online Course) 

              (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆท่ีเหมาะสม  

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิด

การประเมินตามสภาพจริง วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มี

เป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการ

ตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป�นกลไกหรือเครื่องมือท่ีทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองเป�น ทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองท้ังด้าน

วิชาการและวิชาชีพ และทำให้ผู้เก่ียวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและ

ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเม่ือสำเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ

ทางป�ญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ีและ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 

 (1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม

สภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม ความ

เป�นครู ฯลฯ 

   (2) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง 

   (3) การประเมินกรณีศึกษา 

 (4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์  

จิตวิญญาณความเป�นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

   (5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาท่ีเน้นทฤษฎี 
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 (6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนาเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 

   (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 

3. แผนท่ีแสดงกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ผลการ

เรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้  

 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

          3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

              1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซ่ือสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการทำงาน 

               2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป�นมนุษย์ และ

ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

                  3) มีความซาบซ้ึง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมท้ัง

ท้องถ่ินและ ประชาคมนานาชาติ 

 3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

 2) มีความเข้าใจในการดำรงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

การปกครองท้ังใน ระดับท้องถ่ิน สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพาซ่ึง

กันและกัน 

 3) สามารถใช้ภูมิป�ญญาไทย ภูมิป�ญญาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

 3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

   1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

   2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ

เสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

   3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน

สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 

   3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

    1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิ

ภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป�นผู้นำและผู้ตามท่ีดี การแก้ป�ญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม

อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

    2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
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    3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าท่ีท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 

   3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1) สามารถติดต่อสื่อสาร ท้ังการฟ�ง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ

การนำเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

    2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น  การรวบรวม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 

    3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป�นพ้ืนฐานในการ

แก้ป�ญหาและการ ตัดสินใจในการดำรงชีวิตประจำวัน
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นป�/ 

ภาค

เรียน 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางป�ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9000001  เสริมทักษะภาษาไทย 3(2-2-5)    O  O O O       O  

9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)   O O O    O      O  

9000110  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 2/1   O  O O O       O  

9000111  ภาษาไทยเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 3/1   O  O O O       O  

9000134  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 2/2 O    O  O  O O  O  O O 

9000135  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 2/1 O    O  O  O  O O  O O 

9000136  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000137  ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการ  

              ทำงาน 

3(2-2-5) 3/2 
O    O O     O O  O  

9000138  ภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000139  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000140  ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช ้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000141  ภาษาจีนสำหรับทักษะการ  

              ทำงาน 

3(2-2-5)  
O    O O     O O  O  

9000142  ภาษาญ่ีปุ่นสำหรับชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 
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รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นป�/ 

ภาค

เรียน 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางป�ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9000143  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000144  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000145  ภาษาญ่ีปุ่นสำหรับทักษะการ  

               ทำงาน 

3(2-2-5)  
O    O O     O O  O  

9000146  ภาษาเกาหลีเพ่ือสำหรับ  

              ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5)  
O    O  O  O O  O  O 

O 

9000147  ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000148  ภาษาเกาหลีเพ่ือการ  

              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  
O    O O O  O O  O  O O 

9000149  ภาษาเกาหลีสำหรับทักษะการ  

               ทำงาน 

3(2-2-5)  
O    O O     O O  O 

 

 

9000150  ภาษาอินโดนีเซียสำหรับ  

              ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5)  
O    O  O  O O  O  O O 

9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการ 

              ส่ือสาร 

3(2-2-5)  
O    O  O  O  O O  O O 

9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการ             

              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  
O    O O O  O O  O  O O 

9000153  ภาษาอินโดนีเซียสำหรับทักษะ  3(2-2-5)  O    O O     O O  O  

67 



68 

 

 

 

 

รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นป�/ 

ภาค

เรียน 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางป�ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

               การทำงาน 

9000154  ภาษามาเลเซียสำหรับ    

              ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5)  
O    O  O  O O  O  O O 

9000155  ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000156  ภาษามาเลเซียเพ่ือการ  

              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  
O    O O O  O O  O  O 

O 

9000157  ภาษามาเลเซียสำหรับทักษะ  

               การทำงาน 

3(2-2-5)  
O    O O     O O  O  

9000158  ภาษาพม่าสำหรับ  

              ชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5)  
O    O  O  O O  O  O O 

9000159  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000160  ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000161  ภาษาพม่าสำหรับทักษะการ 

               ทำงาน 

3(2-2-5)  
O    O O     O O  O  

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา  

              ตน 

3(3-0-6)  
  O   O   O     O  

9000206  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)       O   O  O  O O O 

9000207  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  3(3-0-6) 3/1  O O  O O   O O   O  O 
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รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นป�/ 

ภาค

เรียน 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางป�ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              ค้นคว้า 

9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 1/1     O   O    O  O  

9000304  ชีวิตและเศรษฐกจิพอเพียง 3(2-2-5) 3/2         O    O   

9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 1/2  O  O     O   O O   

9000306  อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)   O  O     O   O O   

9000307  พลเมืองกับความรับชอบต่อ  

              สังคม 

3(2-2-5)  
               

9000308  พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)   O    O     O     

9000309  การจัดการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)      O     O   O   

9000403  พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)   O      O       O 

9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 1/1  O O  O O         O 

9000407  การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)   O   O    O     O  

9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  

               ส่ิงแวดล้อม 

3(2-2-5)  
 O O  O         O O 

9000409  การเกษตรในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)   O   O    O  O   O  

9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2/2   O  O   O      O  

รวมผลลพัธ์การเรียนรู้หมวดวชิาหมวดศึกษา

ทั่วไป 
30                 
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 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

        3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป�นครูและปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซ่ือสัตย์ต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  

  3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป�นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้

เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและป�ญญาในการดำเนินชีวิตและ

การตัดสินใจ  

  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแก้ป�ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและ

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน 

   3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 

และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอนสามารถ

วิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึงสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ

นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

      3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ

พัฒนาผู้เรียน 

    4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน 

     5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูร

ณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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   6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา

ท่ียั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

  3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป�นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ป�ญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง

ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  

  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 

รวมท้ังการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

 3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม 

   2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป�นทีม เป�นผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

   3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ

ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ป�ญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

   4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จริยธรรม สามารถชี้นำถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังท่ีเป�นตัวเลขเชิงสถิติ 

หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นป�ญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

  2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ท่ีเหมาะสม 
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  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป�นสำหรับการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล

และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ัง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

   3.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ

เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเป�ดได้อย่างเหมาะสม

กับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

   2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป�น

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข

และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ี

มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ หรือผุ้เรียนท่ีมี

ข้อจำกัดทางกาย 

   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝ�กการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป�น ทำเป�น 

โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกัน แก้ไขป�ญหา และพัฒนา ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน

สำคัญท่ีสุด 

   4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน

และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวก

และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีป�ญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม

ศักยภาพ 

   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู  (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

  

 

รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้น

ป�/

ภาค 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ป�ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. วิธีวทิยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

สาระวิชาชีพครู (26 หน่วยกิต) 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

             และจิตวิญญาณความเป�นครู 
3(2-2-5) 1                 

 

        

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                          

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             เพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการ 

             เรยีนรู ้

3(2-2-5) 
1                 

 

        

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 1                 
 

        

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสำหรบัครู 2(1-2-3) 1                 
 

        

  1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ 

  การศึกษา  
3(2-2-5) 

2/2                 

 
        

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1          
  

   
   

        

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2          
 

      
 

        

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1          
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หน่วยกิต ชั้นป� 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ป�ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. วิธีวทิยาการจดัการเรยีนรู ้

ประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกิต)   1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1022802 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2                          

1023836 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                          

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1         
 

                

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2         
 

               
 

รวมผลลพัธ์การเรียนรูห้มวดวชิาเฉพาะ

ด้าน กลุ่มวชิาชีพครู 
40                           
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3.3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป� 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางป�ญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. วิธีวทิยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

วิชาเอกเดีย่ว (40 หน่วยกิต) 

1131104 หลักภาษาไทย  3(2-2-5) 1/1                         

1131205 วรรณคดีไทยศึกษา 3(2-2-5) 1/1                         

1131304 
การส่ือสารสำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
1/1                         

1131305 
การเขียนทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

3(2-2-5) 
1/1                         

1132108 
ภาษาศาสตร์สำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
2/1                         

1132109 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 2/1                         

1132214 
พัฒนาการของวรรณกรรม

ไทย 

3(2-2-5) 
1/2                         

1133213 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 3/1                        
 

 

1133312 
ภาษาอังกฤษสำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
3/2                         

1133405 
การออกแบบการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

3(2-2-5) 
3/1                         
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป� 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางป�ญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. วิธีวทิยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1133406 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาไทยแบบบูรณาการ 

3(2-2-5) 
3/2                         

1133407 
ส่ือและนวัตกรรมกลุ่มสาระ

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
2/2                         

1133502 
การวิจยัและพัฒนา

นวัตกรรมทางภาษาไทย 

3(2-2-5) 
3/2       

 

                

 

1133503 

สัมมนาการพัฒนาองค์

ความรู้และนวัตกรรมทาง

ภาษาไทย 

1(0-3-2) 

3/2                         

วิชาเสรมิสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก (20 หน่วยกิต) 

1131206 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อความ

บันเทิง 

3(2-2-5) 
1                         

1131306 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) 1/1                         

1132311 การอ่านคิดพัฒนาชวีิต 3(2-2-5) 1/1                         

1131105 
ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย 

2(1-2-3) 
2/1                         

1132111 ภาษาศาสตร์สังคม 3(2-2-5) 2                         

1132112 ภาษาไทยในส่ือมวลชน 3(2-2-5) 2                         

1132113 อรรถศาสตร์ 3(2-2-5) 2                         
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป� 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางป�ญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

6. วิธีวทิยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1132115 ภาษากับวัฒนธรรม 3(2-2-5) 2                         

1132216 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(2-2-5) 2                         

1132217 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 2/2                         

1132309 
การเขียนสำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
2                         

1132310 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 2                         

1133212 
วรรณกรรมคัดสรรใน

แบบเรียน 

3(2-2-5) 
3/1                         

1133214 วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 3                         

1133408 
การจัดการเรียนรู้เพื่อการ

อ่านออกเขียนได้ 

3(2-2-5) 
3                         

1133409 
การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาที่สอง 

3(2-2-5) 
2/2                         

รวมผลลพัธ์การเรียนรูห้มวดวชิาเฉพาะ

ด้าน กลุ่มวชิาเอก  

60 
                         

รวมผลลพัธ์การเรียนรูต้ลอดหลักสตูร                           
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  

     4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

          สมรรถนะในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

1. ทักษะการฟ�ง 1.1 overall listening comprehension 

2. ทักษะการพูด 2.1 spoken interaction 

 2.2 spoken production 

3. ทักษะการอ่าน 3.1 overall reading comprehension 

4. ทักษะการเขียน 4.1 written interaction 

5. เคารพศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย ์ 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักดิ์ศรีความเป�น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน เลือก

ปฏิบัติในเรื่อง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติ

กำเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความ

เสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก

อย่างสันต ิ

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเก่ียวกับสิทธิ และเสรีภาพ

ของตนเอง และผู้ อ่ืน สิทธิชุมชน และการอยู่ ร่วมกันใน

สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันต ิ

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ

กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเก่ียวกับ กฎ กติกาของสังคม 

ข้อบัญญัติ และกฎหมาย 

7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ

สังคมของตนเอง 

7.3 นำข้อกำหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

8. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 8.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ

ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเก่ียวกับการมีจิตอาสา และ

จิตสาธารณะ 

8.2 เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

8.3 ปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 

8.4 มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติตนเพ่ือแสดงออกถึงการมีจิต

สาธารณะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

9. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง

เสริมและดูแลสุขภาวะ 

9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับสุขภาวะ ได้แก่  ทางร่างกาย จิตใจ  ป�ญญา และสังคม 

รวมท้ัง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ 

การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการฟ��นฟูสุข

ภาวะ 

10. มีความสามารถในการออกแบบ

และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู ้

10.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

11. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ ในด้านท่ีสำคัญ 

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเก่ียวกับการป้องกันและการ

เข้าถึงบริการเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพท่ีสำคัญของเด็กและ

เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และเอดส์  สภาวะอ้วน และ

สุขภาพจิต 

11.2  ตระหนักในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพท่ีสำคัญของ

เด็กและเยาวชน 

12.  มีความรู้  และความเข้าใจใน

ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ 

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับความสำคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

13. มีความสามารถในการออกแบบและ

จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ

จัดการเรียนรู ้

13.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ 

นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 

13.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ำใจเป�นนักกีฬา” (รู้แพ้ 

รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจำวัน 

14. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได้ 

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  และทักษะ 5Cs ได้ 

14.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  และทักษะ 5Cs  

15. พัฒนาทักษะท่ีสำคัญตามแนวคิด

ทฤษฎีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะ 5Cs เพ่ือการดำเนินชีวิตและ

การทำงานอย่างมีคุณภาพ 

15.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะท่ีสำคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs 

16.  มี ทั กษ ะ ใน ก ารจั ด กิ จ ก รรม 16.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

นันทนาการ 16.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม

นันทนาการ 

16.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 

การจดักิจกรรมนันทนาการ 

17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 17.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 

ท่ารำวงในเพลงมาตรฐาน 

17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงรำวงมาตรฐาน 

17.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน

การจัดการแสดง 

17.4 มีทักษะในการจัดการแสดง 

18. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ

ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

18.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรปุความรู้ ใน

หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป ์

18.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาต ุ

18.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ 

19. อธิบายแนวคิด และหลักการของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

19.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และหลักการ

ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

19.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

20. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด

การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได ้

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 

20.2 สามารถนำหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

2 1.  ส าม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์  น โย บ าย

ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่

การปฏิบัติ 

 

21.1 อธิบายความหมาย ท่ีมา การจัดทำ การใช้และการติดตาม

ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

21.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา

และการพัฒนาท้องถ่ินในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ

สถานศึกษา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

21.3 สามารถจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา

และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

21.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 

21.5 สามารถจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมท้ัง 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 

สถานศึกษาและชุมชน 

22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ป�ญหา

และสร้างสรรค์  

22.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

2 3.  ส าม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์  น โย บ าย

ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่

การปฏิบัติ 

23.1 อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย ท่ีมา การจัดทำ การใช้

และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทำ

แผนงานและโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

24. ทักษะการอ่าน 24.1 overall reading comprehension 

25. ทักษะการเขียน 25.1 written  production 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 

ชั้น

ป�/

ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 

9000134 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชีวิตประจำวัน 
3(2-2-5) 2                

 
 

 
      

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 
3(2-2-5) 2     

 
          

 
 

 
      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ 
3(2-2-5) 3     

 
          

 
 

 
      

9000137 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ทักษะการทำงาน 
3(2-2-5) 3     

 
          

 
 

 
      

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                         

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง      
3(2-2-5) 3                

 
 

 
      

9000307 พ ล เ มื อ ง กั บ ค ว า ม

รับผิดชอบต่อสังคม 
3(2-2-5) n/a                

 
 

 
      

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                         

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชีวิต 
3(2-2-5) 1                

 
 

 
      

9000410 ก า รบ ริห า รจั ด ก า ร

สุขภาพ 
3(2-2-5) 2                

 
 

 
      

รวม 30  3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 

ชั้น

ป�/

ภาค 

สมรรถนะหลัก/รอง 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1 

9000134 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชีวิตประจำวัน 
3(2-2-5) 2 

                      

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 
3(2-2-5) 2 

                      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ประยุกต์ใช ้
3(2-2-5) 3 

                      

9000137 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ทักษะการทำงาน 
3(2-2-5) 3 

                      

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                       

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ

พอเพียง      
3(2-2-5) 3                   

    

9000307 พ ล เ มื อ ง กั บ ค ว า ม

รับผิดชอบต่อสังคม 
3(2-2-5) n/a 

                      

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                       

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชีวิต 
3(2-2-5) 1 

                      

9000410 การบริหารจัดการ

สุขภาพ 
3(2-2-5) 2 

                      

รวม 30  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 2 

 

  
 

 

83 



77 

 

 

 

4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 4.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

         สมรรถนะในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

1. น ำ ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์วิชาชีพ

ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการศึกษาและจติวิทยาให้คำปรึกษาใน

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการเรียนรู้ 

1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ป�ญหาและพัฒนา

ผู้เรียน 

1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

1.5 ออกแบบ ดำเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ

หน้าที่ครู 

2.1  พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป�นครูอย่างมุ่งมั่น 

2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป�นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิดและมีความเป�นนวัตกรรม 

3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป�นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงาน

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป�นระบบ 

3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย

ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ 

4. มีความสามารถใน

การสร้างความสัมพันธ์

กั บ ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ

ชุมชน 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ป�ญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษะที่พึง

ประสงค์ 

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพของผู้เรียน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

5. ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้นป�/

ภาค 

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 
สมรรถนะ 

หลักที่ 5 

รวม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 

สาระวิชาชีพคร ู                         

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

และจิตวิญญาณความเป�นครู 
3(2-2-5) 1   

   

  

   

  
     

   
 

 

  

 

 

5 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                      6 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1   

  

 

 
  

  

 

 

  

    

 

 

   
   

 

 

8 

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 1                      8 

1131502 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสำหรับครู 2(1-2-3) 1                      4 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ

การศึกษา 

3(2-2-5) 
2/2   

   

   

   

  
     

   

   

 

 

6 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1   
   

  
 

 
  

  
 

 
  

 
  

   
   

 
8 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2                      7 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1                      7 

ประสบการณ์วิชาชีพ                         

1022802 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2                      10 

1023836 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                      10 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1                      17 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2                      17 

รวม 40  4 3 2 2 1 6 5 5 4 13 8 4 5 4 5 13 5 3 5 3 13  
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          4.2.2 กลุ่มวิชาเอก  

  สมรรถนะในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

1. สาม ารถใช้ ภ าษ าไท ย ได้ อย่ า ง

ถูกต้อง 

1.1 สามารถใช้ภาษาไทยด้านการฟ�ง 

1.2 สามารถใช้ภาษาไทย ด้านการพูด 

1.3 สามารถใช้ภาษาไทยด้านการอ่าน 

1.4 สามารถใช้ภาษาไทยด้านการเขียน 

2. สามารถใช้หลักภ าษาได้ อย่ าง

ถูกต้อง 

2.1 สามารถอธิบายลักษณะและไวยากรณ์ของภาษาไทย 

2.2 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษาต่างประเทศ

กับภาษาไทย 

2.3 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์

ระหว่างภาษากับสังคมวัฒนธรรม 

2.4 สามารถแต่งคำประพันธ์ตามฉันทลักษณ์ต่าง ๆ 

3. สามารถวิ เคราะห์  วิจารณ์ และ

ประยุกต์ใช้วรรณคด ี 

3.1 สามารถอธิบายท่ีมา รูปแบบ เนื้อหา กลวิธี แนวคิดและ

ภาษาในวรรณคดีวรรณกรรม 

3.2 สามารถอธิบายพัฒนาการและวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณคดีวรรณกรรมกับสังคม 

3.3 สามารถวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม 

3.4 สามารถอธิบายวรรณคดีวรรณกรรมในแบบเรียน

ภาษาไทย 

3.5 สามารถรู้และเข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลทางคติชน 

4. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยได้สอดคล้องกับหลักสูตร

และเหมาะสมกับผู้เรียน 

4.1 สามารถรู้และเข้าใจหลักการด้านหลักสูตร และการ

จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

4.2 สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

4.3 สามารถจัดการชั้นเรียนวิชาภาษาไทย 

4.4 สามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตสื่อ

ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

4.5 สามารถออกแบบวัดผลและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

5. สามารถปฏิบัติการโครงงาน วิจัยใน 5.1 สามารถรู้และเข้าใจหลักการและทำโครงงานภาษาไทย 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

ชั้นเรียน และการนำเสนอสัมมนาเชิง

วิชาการ 

5.2 สามารถรู้และเข้าใจหลักการวิจัยในชั้นเรียน 

5.3 สามารถออกแบบและทำวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย 

5.4 สามารถเลือกประเด็นทางภาษาไทยมาออกแบบและ

ปฏิบัติการสัมมนาเชิงวิชาการ 

5.5 สามารถออกแบบและปฏิบัติการสัมมนาเชิงวิชาการ 

6. สามารถจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

โดยบูรณาการองค์ความรู้ภาษาไทย 

 

6.1 สามารถจัดการเรียนรู้สาระการอ่าน 

6.2 สามารถจัดการเรียนรู้สาระการเขียน 

6.3 สามารถจัดการเรียนรู้สาระการการฟ�ง ดูและพูด 

6.4 สามารถจัดการเรียนรู้สาระหลักการใช้ภาษา 

6.5 สามารถจัดการเรียนรู้สาระวรรณคดีวรรณกรรม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก  

 
รายวิชา 

หน่วยกิต 
ชั้น

ป� 

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3  1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3  3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1  5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

วิชเอกเดี่ยว 

1131104 หลักภาษาไทย  3(2-2-5) 1/1                             

1131205 วรรณคดีไทยศึกษา 3(2-2-5) 1/1                             

1131304 
การส่ือสารสำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
1/1                             

1131305 
การเขียนทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

3(2-2-5) 
1/1                             

1132108 
ภาษาศาสตร์สำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
2/1                             

1132109 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 2/1                             

1132214 
พัฒนาการของวรรณกรรม

ไทย 

3(2-2-5) 
1/2                             

1133213 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 3/1                             

1133312 
ภาษาอังกฤษสำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
3/2                             

1133405 
การออกแบบการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

3(2-2-5) 
3/1                             

1133406 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาไทยแบบบูรณาการ 

3(2-2-5) 
3/2                             

1133407 
ส่ือและนวัตกรรมการเรยีนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย 
3(2-2-5) 

2/2                             
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รายวิชา 
หน่วยกิต 

ชั้น

ป� 

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3  1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3  3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1  5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1133502 
การวิจยัและพัฒนา

นวัตกรรมทางภาษาไทย 

3(2-2-5) 
3/2                             

1133503 

สัมมนาการพัฒนาองค์

ความรู้และนวัตกรรมทาง

ภาษาไทย 

1(0-3-2) 

3/2                             

วิชาเสรมิสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก 

1131206 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อความ

บันเทิง 

3(2-2-5) 
1                             

1131306 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) 1/1                             

1132311 การอ่านคิดพัฒนาชวีิต 3(2-2-5) 1/1                             

1131105 
ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย 

2(1-2-3) 
2/1                            

 

1132111 ภาษาศาสตร์สังคม 3(2-2-5) 2                             

1132112 ภาษาไทยในส่ือมวลชน 3(2-2-5) 2                             

1132113 อรรถศาสตร์ 3(2-2-5) 2                              

1132115 ภาษากับวัฒนธรรม 3(2-2-5) 2                             

1132216 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(2-2-5) 2                             

1132217 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 2/2                             

1132309 
การเขียนสำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
2                             

1132310 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 2                             

1133212 
วรรณกรรมคัดสรรใน

แบบเรียน 

3(2-2-5) 
3/1                             

1133214 วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 3                             
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รายวิชา 
หน่วยกิต 

ชั้น

ป� 

สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3  1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3  3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1  5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1133408 
การจัดการเรียนรู้เพื่อการ

อ่านออกเขียนได้  

3(2-2-5) 
3                             

1133409 
การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาที่สอง 

3(2-2-5) 
2/2                             

รวม 60  1 2 2 4 4 2 5 1 2 3 1 1 1 2 4 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด) 

 การประเมินผลการศึกษารายวิชา 

 ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีนับหน่วยกิต และรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต ซ่ึงรวมอยู่ใน

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือ

มหาวิทยาลัยกำหนด ดังต่อไปนี้ 

1. รายวิชาท่ีนับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป�น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้กำหนด

ผลการประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้ 

1.1 ผลการประเมิน A   หมายถึง ดีเยี่ยม  ค่าระดับคะแนน 4 

1.2 ผลการประเมิน B+ หมายถึง ดีมาก  ค่าระดับคะแนน 3.5 

1.3 ผลการประเมิน B หมายถึง ดี  ค่าระดับคะแนน 3 

1.4 ผลการประเมิน C+ หมายถึง ดีพอใช ้ ค่าระดับคะแนน 2.5 

1.5 ผลการประเมิน C หมายถึง พอใช ้ ค่าระดับคะแนน 2 

1.6 ผลการประเมิน D+ หมายถึง อ่อน ค่าระดับคะแนน 1.5 

1.7 ผลการประเมิน D หมายถึง อ่อนมาก ค่าระดับคะแนน 1 

1.8 ผลการประเมิน E หมายถึง ตก  ค่าระดับคะแนน 0 

 ให้ใช้ผลการประเมิน E สำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลาย

ภาคการศึกษาหรือทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามท่ี

คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วย

วินัยนักศึกษา 

 2. รายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป�น ๓ ระดับ ในแต่ละระดับให้

กำหนดผลการประเมินและความหมาย ดังนี้ 

  2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม 

  2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน 

  2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน 

  ให้ใช้ผลการประเมิน P สำหรับรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษา 

  ให้ใช้ผลการประเมิน F สำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบ

ปลายภาคการศึกษา ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป�นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

  ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป�นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชท่ีจะต้องทำความเข้าใจ

ตรงกันท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราชและนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู้ประเมิน

ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

  การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป�นไปตามแผนบริหารการสอน 

  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

  การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำ

วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรโดยองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา และองค์กรวิชาชีพครู โดยการวิจัยอาจจะ

ดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  2.2.1  ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

  2.2.2  การตรวจสอบจากผู้ ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง

แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานศึกษาหรือ

หน่วยงาน นั้น ๆ ในระยะเวลาต่างๆ หลังสำเร็จการศึกษา เช่น ป�ท่ี 1 ป�ท่ี 2 เป�นต้น 

  2.2.3  การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

  2.2.4  การประเมินจากสถานศึกษาท่ีบัณฑิตเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดย

การส่งแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิต 

  2.2.5  การประเมินจากศิษย์เก่า ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาท่ีเรียนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร และท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมท้ังเป�ดโอกาสให้เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

  2.2.6  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เป�นอาจารย์

พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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  2.2.7  ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป�นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) ผลการวิจัยตามศาสตร์ใน

รายวิชา, (ข) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ค) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ

ประเทศชาติ, (ง) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรท่ีทำประโยชน์ต่อสังคม 
 

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

  3.1.1 เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

  3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ำ 2.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 

  3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรได้คะแนนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

  3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 

  3.1.5 มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 

  3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

  3.1.7 ข้อกำหนดอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

  3.2.1  เป�นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

  3.2.2  ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  3.2.3 ผ่านข้อกำหนดอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเป�นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป�นอันดับแรก การ

สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝ�กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ และการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะ การประเมินผลให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

และมหาวิทยาลยั 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถ่ิน ท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาความรู้ คุณธรรม และศิลปวัฒนธรรม 

  2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือการทำผลงานทางวิชาการ และการ

วิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 

  2.2.3 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและความ

เชี่ยวชาญตามศาสตร์ของคณาจารย์ 

  2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ 

  2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันประกอบด้วย 

ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป�นผู้กำกับดูแลและคอยให้

คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร

ของคณะ 

 1.2 อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรโดยกระทำทุกป�อย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ และการประเมินผลในการบริหารหลักสูตร 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร

ให้ ก้ า ว ทั น ก ร ะ แ ส ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากร

ผู้ ส อน  ท่ี เป� น ผู้ น ำด้ านการ

พัฒนา องค์ความรู้และสามารถ

ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ  

ท่ีตรงต่อความต้องการของ

สถานศึกษา 

 

1 . จั ด ห ลั ก สู ต ร ให้ มี ค ว าม

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 

ตามท่ีคุรุสภากำหนด 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยมีการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรทุกๆ 4 ป� 

3 . กำหนดให้อาจารย์ผู้ สอน 

มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท 

ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4 . ส่ ง เส ริม อาจารย์ ป ระจำ

หลักสูตร ให้ ไป ศึกษาดู งาน    

ใน ห ลั ก สู ต ร ห รื อ วิ ช า ก า ร 

ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

5 . ส ำ ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร

ความรู้  ทักษะของนัก ศึกษา 

เพ่ือนำมาพัฒนาหลักสูตร 

1. หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิงได้

กับมาตรฐานท่ีคุรุสภากำหนด 

ความทันสมัยและมีการปรับปรุง 

สม่ำเสมอ 

2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ป�   

3 . มีจำนวนอาจารย์ผู้ สอนมี

คุณ วุฒิ ไม่ต่ ำกว่าป ริญ ญ าโท 

ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องร้อยละ 90 

4 . อาจารย์ป ระจำหลั กสู ตร

ศึ กษ าดู งาน เพ่ื อการพั ฒ น า

หลักสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวข้อง

อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ป� 

5. มีการนำผลการประเมินผล

การสำรวจความต้องการความรู้  

ทักษะของบัณฑิตมาปรับปรุง

หลักสูตร  
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เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

6. สำรวจความพึงพอใจบัณฑิต

จากผู้ใช้บัณฑิต 

 

6. ม ีก า รน ำผ ล การประเมิน

ความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้

บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน

เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ 

เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ เน้น

ประสบการณ์ จริง เพ่ื อการ

แก้ไขป�ญหาและพัฒนาการ

เรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป�นสำคัญ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ภ าคป ฏิ บั ติ  มี แน วทางการ

เรียนรู้หรือกิจกรรมประจำวิชา

ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์

การทำงานในสาขาวิชาชีพคร ู 

1. มีแผนการสอนและสื่อการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ 

2. มี จำนวนวิ ชาเรี ยนท่ี มี ภาค    

ปฏิบั ติวิชาชีพครู มากกว่า 1 

รายวิชา  

 

 

3 . ป ระ เมิ น ม าต รฐ าน ขอ ง

หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

 

1 . ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โด ย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง

ภายใน และภายนอก 

2. จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษา 

อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย 

งบประมาณ ความร่วมมือกับ

หน่ วยงานต่างๆ ท่ี เก่ียวข้อง

ผลงานทางวิชาการทุกภาค

การศึกษาเพ่ือเป�นข้อมูลในการ

ประเมินของคณะกรรมการ 

3. ประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน

โดยนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

1. มี รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ั งภายใน และ

ภายนอกทุกๆ 4 ป�   

2.  มี ฐานข้อมูลของนั กศึกษา 

อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย 

งบประมาณ ความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

ผลงานทางวิช าการ ทุกภ าค

การศึกษา 

3. มีการนำผลการประเมินความ

พึงพอใจของหลักสูตรและการ

เรียนการสอนของนั ก ศึกษา

นำมาปรับปรุงหลักสูตร  
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2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณสมบัณฑิตของบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ หรือ ผลการ

เรียนรู้ ท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้  และการมีงานทำ 

นอกจากนั้น ยังมีการติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ท้ังจำนวนและคุณภาพ 

 หลักสูตรทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป�นประจำทุกป� และแจ้งผลการ

สำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป�นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 

3.5 (จากระดับ 5) 

 

3. นักศึกษา 

 หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนา

นักศึกษา และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

 3.1 หลักสูตรมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลการเรียน คะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 คะแนน 

 3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

      3.2.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีสามารถให้เกิดการเรียนรู้และการ

พัฒนาศักยภาพท่ีจำเป�นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

      3.2.2 มีระบบสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทาง

วิชาการให้นักศึกษาทุกห้องเรียน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาท่ีนักศึกษาจะขอรับคำปรึกษาไว้หรือ

ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ท่ีติดต่อได้สะดวก เพ่ือให้นักศึกษาท่ีมีป�ญหาในการเรียนหรือป�ญหาอ่ืน ๆ สามารถ

ขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ 

     3.2.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลท่ีแสดงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ได้แก่ อัตรา

การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

 

4. อาจารย์ 

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยกำหนดเกณฑ์ 

คุณสมบัติอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มี

กลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสมโปร่งใส นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการ

กำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป�นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนด และมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมและเพียงพอโดยทำให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีประสบการณ์ท่ี
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เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้า

ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร

และกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร  

     ระบบและกลไกงานวิชาการ กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร รายละเอียดของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอด คล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเป�ดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาและจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานของ

การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเป�ดสอนให้ครบทุกรายวิชา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต่ละป�

การศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้  

5.2 การเรียนการสอน  

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนใน

แต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป�นความรู้ท่ี

ทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และ

ได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับโอกาสและ

การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ โดยกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับยุคศตวรรษท่ี 

21 เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีกำหนด และได้รับการพัฒนาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อาจารยผ์ู้สอนมีหน้าท่ีเป�น

ผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ท้ังนี้ หลักสูตรใช้เทคนิคการสอนจะ

เน้นการวิจัยเป�นฐาน โครงการเป�นฐาน เป�นต้น 

5.3 การประเมินผู้เรียน  

     การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล

สารสนเทศท่ีเป�นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการ



100 

 

 

 

เรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินท่ีทำให้นักศึกษาสามารถประเมิน

ตนเองเป�น และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการ

เรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การ

เรียนรู้ ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้ เพ่ือ

จุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการ

เรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วยท้ังนี้ ความ

เหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกำกับ

ให้มีการประเมินตามสภาพจริง(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผล

การประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป�นจริง (real world) และวิธีการ

ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ท่ีทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ 

ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

      หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจำป� ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือ

ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

 6.2 ทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิม 

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอนหลายประการ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของ

สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ 

วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนมีปริมาณเพียงพอ 

และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย หลักสูตรมีระบบกลไกการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ

มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการดูแล และสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีชำรุด ขาด

แคลนหรือมีความจำเป�นต้องใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรก็จะดำเนินการ

เสนอขอจัดสรรจากคณะและมหาวิทยาลัยเป�นลำดับในการจัดทำงบประมาณประจำป�   
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  6.2.1 สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 

     สถานท่ีเรียน ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มี

ห้องเรียนภาคทฤษฎีเพียงพอซ่ึงกระจายอยู่ตามอาคารคณะต่าง ๆ และห้องปฏิบัติการ สำหรับการ

บรรยายและอภิปรายโดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนแต่ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ท่ี

ทันสมัย มีทรัพยากรและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา  มี

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไว้สำหรับการเรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา มีสื่อวีดีทัศน์ ซีดี 

และเอกสารประกอบการบรรยายของอาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนมีเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตท่ีเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีศึกษา

ค้นคว้า    

   6.2.2 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช เป�นหอสมุดกลาง มีบริการระบบอินเตอร์เน็ต มีเอกสาร ตำรา วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวิจัย และบทความทางวิชาการจากวารสารต่าง ๆ ท้ังในส่วนท่ีเป�นเอกสารภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  

  6.2.3 แหล่งฝ�กประสบการณ์วิชาชีพครู  

   คณ ะครุศาสตร์ มี โรงเรียนใน เครือ ข่าย ท่ี ได้มาตรฐาน สำหรับการฝ�ก

ประสบการณ์วิชาชีพครูทุกข้ันตอน 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 หลักสูตรเสนอแนะรายชื่อหนังสือให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดซ้ือ

หนังสือและตำราท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน

การสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะรายชื่อหนังสือ  

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  คณะกรรมการประจำหลักสูตร จะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือ เพ่ือให้นักศึกษา

ค้นคว้า และทำหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มหาวิทยาลัย มีบริการ

โสตทัศนูปกรณ์ ซ่ึงจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ป�การศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 

และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละป� 

 ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน ป�ท่ี 1 ป�ท่ี 2 ป�ท่ี 3 ป�ท่ี 4 ป�ท่ี 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณ วุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ. 2562 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเป�ดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล            

การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

เป�ดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         

การเรียนรู้ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต่ละป�การศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป�ท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ

คำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยป�ละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป� 

 

 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ป�ท่ี 1 ป�ท่ี 2 ป�ท่ี 3 ป�ท่ี 4 ป�ท่ี 5 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาป�สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ี

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป�นครู

ครบถ้วนทุกกิจกรรมท่ีกำหนดและเป�นประจำทุกป� 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป�นประจำทุกป�การศึกษา 

X X X X X 

(15)   จำนวน นักศึ กษามี ผลการประ เมิ นความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 ร้อยละ 80 

   X X 

 รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป� 11 12 12 14 15 

 ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 11 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ

หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก

นักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะ

สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้  

ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี

ความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีป�ญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้ 

สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝ�ก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน

หน้าท่ีของครูทุกอย่างเสมือนเป�นครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกันเป�น

เวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซ่ึงจะเป�นช่วงเวลาท่ีอาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจน

ติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติใน

ด้านใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ

การจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
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3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ต้องผ่านการปรันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาไทย และตวับ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมท้ังการประเมินการกันคุณภาพภายใน (IQA) 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป�ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลังจากนั้น

มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป�นระยะ ๆ  อย่างน้อยทุก ๆ 3 ป� และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องทุก 4 ป� 

  ดัชนี้บ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(4ป�) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีดังนี้ 

  (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

  (2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ. 2562 

  (3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  

มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเป�ดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

  (4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป�ดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

  (5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป�

การศึกษา 

  (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต่ละป�การศึกษา 

  (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป�ท่ีแล้ว 

  (8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือคำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและ

วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

  (9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยป�ละ

หนึ่งครั้ง 
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  (10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป� 

  (11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาป�สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  (12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

  (13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป�นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมท่ีกำหนดและ

เป�นประจำทุกป� 

  (14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป�น

ประจำทุกป�การศึกษา 

  (15) จำนวนนักศึกษามีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 

ร้อยละ 80 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

การรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะทำให้

ทราบป�ญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบป�ญหาของรายวิชาจะ

สามารถเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซ่ึงจะเป�นการปรับปรุงย่อย และการปรับปรุงย่อยนี้สามารถทำ

ได้ตลอดเวลาท่ีพบป�ญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทำทุก 4 ป� ท้ังนี้เพ่ือให้หลักสูตรมี

ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000110 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                   3(2-2-5) 

Thai for Communication  

ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน    การ

ฟ�งอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการสรุปความ ตีความ การเลือกสรร 

สาระความรู้จากการรับสารและการสืบค้น มาขยายความและนำเสนอด้วย

กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 Student will know about the importance of Thai language as a 

tool for communication, focus on skills of reading, listening able to 

analyze and synthesize and have ability to summarize, interpret, select 

the knowledge from searching and study to extend and present with 

correct language skill and most suitable for situations. 

 

9000134 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน           3(2-2-5) 

 English for Daily Life 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษ 

 ท่ีต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป�นจริงตามธรรมชาติและสิ่งท่ีเป�นกิจวัตร 

ประจำวัน การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่

อาศัย คนท่ีรู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน 

 Improving English skills, Student will understand most of 

sentences that are used in daily life, able to explain the truth that 

happens in daily life, explain the routine, and able to introduce 

themselves and introduce others, student able to make question and 

answers about personal details such as Address, person, personal 

belongings, able to communicate with the English language at basic level. 
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รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร            3(2-2-5) 

English for Communication   

 การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมท้ังการ

ใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และ

เหมาะสม พร้อมท้ังสามารถเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 

 Improving Language Skills by practice. Student will able to 

understand and communicate by using English language about Personal 

information, Family, buying stuff. Using English for traveling and using 

English at working at basic level, student able to explain personal desire, 

able to communicate with English language naturally. 

 

9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้                                             3(2-2-5) 

English for Application 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาทุกทักษะโดยมุ่งเน้นการสืบค้น

จากสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  อีกท้ังสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบริบทท่ีหลากหลาย  ท้ังท่ีสอดคล้องและแตกต่างกันทางศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 Improving the Student’s English skills. Student will able to 

communicate about work cooperation, able to talk with other people in 

society, explain the personal interests with English language, able to tell 

about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 

personal reason and belief to other people correctly. 

 

9000137 ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะการทำงาน                      3(2-2-5) 

                    English for Working Skills 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ี

ซับซ้อน ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และ

ความสนใจของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียน

ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

Improving the Student’s English skills. Student will able to use 

difficult sentences both the truth and feelings related to careers and  

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 

able to write English language in many situations correctly. 

 

9000138 ภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 

 Chinese for Daily Life 

   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาจีน

ท่ีต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป�นจริงตามธรรมชาติและสิ่งท่ีเป�นกิจวัตร

ประจำวัน การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่

อาศัย คนท่ีรู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาจีนในระดับพ้ืนฐาน 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will understand 

the Chinese language use in daily life. Able to explain the truth that 

happens in daily life, explain routine, and able to introduce others, 

student able to make question and answer personal details such as 

Address, person, personal belongings, able to responds Chinese language 

at basic level. 

 

9000139 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร   3(2-2-5) 

 Chinese for Communication 

   การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาจีนในเรื่องท่ีเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือสินค้า การเดินทาง

และการทำงานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาจีนได้

ค่อนข้างเป�นธรรมชาติ 

   Improving Language Skills by practice. Student will able to 

understand and communicate by using Chinese language about Personal 

information, Family, shopping, using Chinese for traveling and using 

Chinese for working at basic level, student able to explain personal 

desire, able to respond with Chinese language naturally.  
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9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 

 Chinese for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องท่ีเก่ียวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องท่ีตนเองสนใจ เล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง

ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will able to 

communicate about work cooperation, able to talk with other people in 

society, explain personal interests with Chinese language, able to tell 

about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 

personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 

9000141 ภาษาจีนสำหรับทักษะการทำงาน                                               3(2-2-5) 

 Chinese for Working Skills 

    การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ีซับซ้อน 

ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และความสนใจ

ของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบทท่ี

หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Improving the Student’s Chinese skills. Student wills able to use 

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 

able to write Chinese language in many situations correctly. 

 

9000142 ภาษาญ่ีปุ่นสำหรับชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 

 Japanese for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาญ่ีปุ่นโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาญี่ปุ่นท่ีต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป�นจริงตามธรรมชาติและสิ่งท่ี

เป�นกิจวัตรประจำวัน การแนะนำตนเองและผู้ อ่ืน การถามตอบเก่ียวกับข้อมูล

ส่วนตัว ท่ีอยู่อาศัย คนท่ีรู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นใน

ระดับพ้ืนฐาน 
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  Improving the Student’s Japanese skills. Student will understand 

the Japanese language for daily life. Able to explain the truth that  

 happens in daily life, explain routine, and able to introduce themselves 

and introduce others, student able to make question and answer 

personal details such as Address, person, personal belongings, able to 

communicate Japanese language at basic level. 

 

9000143 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร     3(2-2-5) 

 Japanese for Communication  

  การพัฒนาทักษะภาษาญ่ีปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาญี่ปุ่นในเรื่องท่ีเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือสินค้า การ

เดินทางและการทำงานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ

ภาษาญี่ปุ่นได้ค่อนข้างเป�นธรรมชาติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to 

understand and communicate by using Japanese language about 

Personal information, Family, shopping. Using Japanese for traveling and 

using Japanese for working as basic level, student able to explain 

personal desire, able to communicate with Japanese language naturally. 

 

9000144 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้                                                3(2-2-5) 

 Japanese for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาญ่ีปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องท่ีเก่ียวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องท่ีตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ

มุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to 

communicate about works cooperation, able to talk with other people 

in society, explain the personal interests with Japanese language, able 

to tell about life’s experiences, condition, personal goals and able to 

explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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9000145 ภาษาญ่ีปุ่นสำหรับทักษะการทำงาน                                            3(2-2-5) 

 Japanese for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ี

ซับซ้อน ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และ

ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาญี่ปุ่น

ในบริบทท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to use 

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 

able to write Japanese language in many situations correctly. 

 

9000146 ภาษาเกาหลีสำหรับชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 

 Korean for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

เกาหลีท่ีต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป�นจริงตามธรรมชาติและสิ่งท่ีเป�น

กิจวัตรประจำวัน การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ี

อยู่อาศัย คนท่ีรู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลีในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will understand 

The Korean language use in daily life able to explain the truth that 

happens in daily life, explain routines, and able to introduce themselves 

and introduce others. Student able to make question and personal 

details such as Address, person, personal belongings, able to 

communicate with Korean language at basic level. 

 

9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร     3(2-2-5) 

 Korean for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาเกาหลีในเรื่องท่ีเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือสินค้า การ

เดินทางและการทำงานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ

ภาษาเกาหลีได้ค่อนข้างเป�นธรรมชาติ 
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  Improving Language Skill by practice. Student will able to 

understand and communicate by using Korean language about Personal  

 information, Family, shopping. using Korean for traveling and using Korean 

for working at basic level, student able to explain personal desire, able to 

communicate with Korean language naturally. 

 

9000148 ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้     3(2-2-5) 

 Korean for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องท่ีเก่ียวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องท่ีตนเองสนใจ เล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง

ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will able to 

communicate about works cooperation, able to talk with other people 

in society, can explain personal interests with Korean language, able to 

tell about life’s experiences, condition, personal goals and able to 

explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 

9000149 ภาษาเกาหลีสำหรับทักษะการทำงาน                                          3(2-2-5) 

 Korean for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ี

ซับซ้อน ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และ

ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา

เกาหลีในบริบทท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

Improving the Student’s Korean skills. Student will be able to use 

difficult sentences both the truth and feelings related to careers and 

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 

able to write Korean language in many situations correctly. 
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9000150 ภาษาอินโดนีเซียสำหรับชีวิตประจำวัน     3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาอินโดนีเซียท่ีต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป�นจริงตามธรรมชาติ

และสิ่งท่ีเป�นกิจวัตรประจำวัน การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเก่ียวกับ

ข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่อาศัย คนท่ีรู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษา

อินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the Student’s Indonesian language skills. Student 

will understand The Indonesian language for use in daily life able to 

explain the truth that happens in daily life, explain routine, and able 

to introduce themselves and introduce others, student able to make 

question and personal details such as Address, person, personal 

belongings, able to communicate with Indonesian language in basic 

level. 
 

9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร                                                3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารประโยคภาษาอินโดนีเซียในเรื่องท่ีเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือ

สินค้า การเดินทางและการทำงานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถ

โต้ตอบภาษาอินโดนีเซียได้ค่อนข้างเป�นธรรมชาติ 

  Improving Language Skills by practice. Student will able to 

understand and communicate by using Indonesian language about 

Personal information, Family, shopping. using Indonesian for traveling and 

using Indonesian for working at basic level, student able to explain 

personal desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 
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9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารในเรื่องท่ีเก่ียวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 

สามารถสื่อสารในเรื่องท่ีตนเองสนใจ เล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ 

ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 

  Improving the student’s Indonesian skills. Student will be able 

to communicate about works cooperation, able to talk with other 

people in society, can explain personal interests with Indonesian 

language, able to tell about life’s experiences, condition, personal goal 

and able to explain personal reason and belief to other people correctly. 

 

9000153 ภาษาอินโดนีเซียสำหรับทักษะการทำงาน                                     3(2-2-5) 

 Bahasa Indonesia for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ี

ซับซ้อน ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และ

ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา

อินโดนีเซียในบริบทท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Indonesian skills. Student will able to 

communicate about works cooperation, able to talk with other people 

in society, can explain personal interested with Indonesian language, 

able to tell about life’s experiences, conditions, personal goals and 

able to explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 

9000154 ภาษามาเลเซียสำหรับชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษามาเลเซียท่ีต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป�นจริงตามธรรมชาติและ

สิ่งท่ีเป�นกิจวัตรประจำวัน การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเก่ียวกับข้อมูล 
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 ส่วนตัว ท่ีอยู่อาศัย คนท่ีรู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษามาเลเซียใน

ระดับพ้ืนฐาน 

Improving the Student’s Malaysian language skills. Student will 

understand The Malaysian language for use in daily life able to explain 

the truth that happens in daily life, explain routines, and able to 

introduce themselves and introduce others, student able to make 

question and personal details such as Address, person, personal  

belongings, able to responds the communicate with Malaysian language 

at basic level.  

 

9000155 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสาร   3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Communication  

  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษามาเลเซียในเรื่องท่ีเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือสินค้า การ

เดินทางและการทำงานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ

ภาษามาเลเซียได้ค่อนข้างเป�นธรรมชาติ 

Improving the Malaysian Language Skills by practice. Student 

will be able to understand and communicate by using Malaysian 

language about Personal information, Family, shopping, using 

Malaysian for traveling and using Malaysian for working at basic level, 

student able to explain personal desire, able to communicate with 

Malaysian language naturally. 

 

9000156 ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องท่ีตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ

มุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 
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  Improving the student’s Malaysian skills. Student will be able 

to communicate about works cooperation, able to talk with other 

people in society, can explain personal interests with Malaysian language, 

able to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able to 

explain personal reason and belief to other people correctly.  

 

9000157 ภาษามาเลเซียสำหรับทักษะการทำงาน                                       3(2-2-5) 

 Bahasa Malaysia for Working Skills 

  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ี

ซับซ้อน ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และ

ความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา

มาเลเซียในบริบทท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  Improving the Student’s Malaysian skills. Students will able to use 

difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 

personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 

able to write Malaysian language in many situations correctly. 

 

9000158 ภาษาพม่าสำหรับชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 

 Burmese for Daily Life 

  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

พม่าท่ีต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การอธิบายสิ่งท่ีเป�นจริงตามธรรมชาติและสิ่งท่ีเป�น

กิจวัตรประจำวัน การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ี

อยู่อาศัย คนท่ีรู้จักและสิ่งของท่ีตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน 

  Improving the student’s Burmese languages skills. Student will 

understand The Burmese language for use in daily life, able to explain 

the truth that happens in daily life, explain the routine, and able to 

introduce themselves and introduce others, student able to make 

question and answer personal details such as address, person, personal 

belongings, able to responds the communicate with Burmese language in 

basic level. 
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9000159 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร   3(2-2-5) 

 Burmese for Communication 

  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาพม่าในเรื่องท่ีเก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือสินค้า การ

เดินทางและการทำงานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ

ภาษาพม่าได้ค่อนข้างเป�นธรรมชาติ 

  Improving the Burmese Language Skills by practice. Student will 

 be able to understand and communicate by using Burmese language 

 about Personal information, Family, Shopping, using Burmese for traveling 

 and using Burmese for working at basic level, student able to explain 

 personal desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 

 

9000160 ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 

 Burmese for Application 

  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องท่ีเก่ียวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ

สื่อสารในเรื่องท่ีตนเองสนใจ เล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวัง

ของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 

communicate about work cooperate, able to talk with other people in 

society, can explain the personal interested with Burmese language, 

able to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able 

to explain personal reason and belief to other people correctly. 

 

9000161 ภาษาพม่าสำหรับทักษะการทำงาน                                             3(2-2-5) 

 Burmese for Working Skills 

   การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาท่ีซับซ้อน 

ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ และความสนใจ

ของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาพม่าในบริบทท่ี

หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 

use difficult sentences both the truth and feelings that relate to 

careers and personal interests, able to communicate with native 

speaker fluently, able to write Burmese language in many situations 

correctly. 

 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development 

  พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและป�จจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม 

บุคลิกภาพ  และการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรม                   

การท ำงาน เป� น ที มการ เป� น ผู้ น ำ  ผู้ ต าม  การดำรงชี วิ ต อย่ าง มี ความสุ ข                          

ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  Study about human behavior, elements and factors of human’s 

behavior, personalities, human’s relationship making, working behavior 

development, teamwork study, learn how to be good leader and good 

follower, learn how to live in society peacefully, make self-responsibility 

and social responsibility. 

 

9000206 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 

  Meaning of Life 

  ความหมายและความสำคัญของชีวิต การดำรงชีวิตในสังคมป�จจุบัน 

และโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอาความจริงในหลัก 

ศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ป�ญหาชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

  Study about meaning and importance of life, how to lives in 

current society and world in sciences and information technologies 

generation, learn how to use the truth and religious doctrine to solved  
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 life and society’s problems. Grow virtues and morals and study religious 

teaching to learn how to have a peaceful life. 

 

9000207 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6) 

  Information for Study Skills   

  ความหมาย ประเภท และความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ                   

ในการศึกษาค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่ งสารสน เทศ อ่ืนๆ                       

การรู้สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน

สารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเป�น

มาตรฐาน 

  Study the meaning, type and importance of information study 

about information’s resources inside and outside university, know how 

to use information, finding information from resources, collect, 

analyze and evaluate information. Arrange and present information in 

correct order and standard. 

 

9000208  สุนทรียภาพของชีวิต     3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

  ความหมาย และความสำคัญของสุนทรียภาพ การรับรู้  การจำแนก                 

ความงาม ศาสตร์และคุณค่าของศิลปะทางด้านการเห็น การฟ�ง และการเคลื่อนไหว 

จากประสบการณ์ การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และได้มาซ่ึงความซาบซ้ึง                

ทางสุนทรียภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

Study the meaning and importance of Aesthetics. Study the 

acknowledgement of Aesthetic and study the beauty of arts. Able to 

classify Arts by listening, watching and performing from experiences, learn 

how to Analyze, Synthesize and Criticize Art and getting Aesthetic from 

arts. Able to integrate the aesthetics into daily life. 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง            3(2-2-5) 

 Life and Sufficiency Economy 

  ความเป�นมา ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้                    

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การดำเนินชีวิตและการ

ปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกับ

เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์เศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน

ท้องถ่ิน 

Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy 

able to use the philosophy of sufficiency for personal, family and society 

purposes. Study how to live by using philosophy of sufficiency economy 

to be the guideline of life, study the new theories from royal thought 

along with Philosophy of sufficiency economy, able to integrate the 

sufficiency economy with agriculture, industry and use to develop the 

society and economy with Philosophy of sufficiency economy, learn from 

case study as sufficiency economy village in society. 

 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา                   3(3-0-6) 

Nakhon Si Thammarat Studies 

องค์ความรู้เก่ียวกับเมืองนครศรีธรรมราช ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สถานท่ีและบุคคลสำคัญ การ

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน ประเพณี ศาสนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพ้ืนท่ี 

Study the Nakhon Si Thammarat province’s composition. Study 

about the physical of province, environment of province, and history of 

province. Study the Cultural identity of Nakhon Si Thammarat. Study about 

places and important persons of Nakhon Si Thammarat learn how to 

conserve the Local culture, traditions, religious and belief. Study the royal  
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project in Nakhon Si Thammarat and do fieldwork at case study places in 

Nakhon Si Thammarat. 

 

9000306 อาเซียนศึกษา              3(3-0-6) 

               ASEAN Studies 

บริบททางภู มิ ศาสตร์  ท รัพ ยากรธรรมชาติ  ป ระวั ติ ศาสตร์  และ           

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวม  

กลุ่มและความร่วมมือของอาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

Study about the geography context in South-east Asia, Study 

about the history of South-east Asia, study about Culture, traditions in 

different countries in South-east Asia. Study the history of Association of 

Southeast Asia Nations in politics, economy, society and culture. 

 

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม           3(2-2-5) 

       Civics and Social Responsibility 

              การเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              

และการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบ

ประชาธิปไตย ฝ�กฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้ เป�น "พลเมือง" ในระบอบ

ประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัต ิ      

            Study about meaning of democracy and law. Understand the 

meaning and duty of Civilians under the Democracy System, Develop 

the student to become a good civilian under democracy system and 

have good responsibility to society by practicing. 

 

9000308 พลวัตของสังคมโลก             3(3-0-6) 

       Dynamics of Global Society  

วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์

โลกป�จจุบัน โลกาภิวัตน์ องค์การระหว่างประเทศ ป�ญหาและแนวทางแก้ไขป�ญหา 

การปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย          

และสังคมโลก 
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Study about evolutions of human society. Study about Politics, 

Social, Current events, Globalization, International organization and 

learn how to adopt life to global status. Study the change of Thailand 

and Global Society. 

 

9000309 การจัดการเพ่ือชีวิต    3(3-0-6) 

Management for Life 

เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเองการกำหนดเป้าหมายของชีวิต                   

การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ การพัฒนาภาวะผู้นำ การวางแผนและการจัดการ

เก่ียวกับการเงิน การบริหารความม่ังค่ัง ความม่ังค่ังและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Study economy and way of life, have self-consciousness. Study 

how to make a target of life, develop successful life. Study leadership 

development. Planning and management of finances, manage wealth 

with social responsibility. 

 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา         ช่ือและคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 

9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

Plants for Life 

          พืชพรรณและความสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพสิ่งต่าง ๆ จากภูเขา สู่

ทะเล เรียนรู้คุณและค่า ของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวิตมนุษย์ การจัดการทรัพยากร 

ต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ                      

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝ�กการเรียนรู้ การ

สงัเกตด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า การวางแผน การคิดท่ีเป�นระบบการทำงานเป�นทีม 

การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ สรุป

องค์ความรู้และนำเสนอผลการศึกษาท่ีมีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน 

Study about relation of plants and herbs with nature e.g. 

forest, mountain and sea. Study the value and property of plants. 

Learn how to manage the resources following the Royal’s plant and 

herbal reservation project of Princess Sirindhorn. Practice and learning  
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with five senses (sight, hearing, taste, smell, touch). Study about how 

to make plan, exchanges thinking, learn teamwork and preparing for 

teamwork. Analyze and summarize the knowledge from learning and 

present with knowledge and joy. 

 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

Information Technology for Life 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์      

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การแสวงหา

ความรู้ ระบบสารสนเทศ ความม่ันคงของข้อมูลและสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี

สารสนเทศในอนาคต เพ่ือนำมาปรับใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน                   

อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย                    

ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Study about Information technology that influences daily life. 

Learn how to use Information technologies, Computer system, data 

transfer, searching for Information and searching for knowledge. Able to 

use Information system. Study about stability of Information technology, 

study about the future of Information technology to use in daily life 

proficiently. Have ethics in using Information technology and study about 

the laws of Information technology. 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ 

ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้ เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ  

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการแก้ป�ญหา

ชีวิตประจำวัน 

Principles and implications of human thinking. Creativity 

information analysis Logic and reasoning decision process. The process of 

seeking scientific knowledge and application in solve problems in every 

life. 
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9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

Development of Quality of Life and Environment  

ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ป�ญหา                     

ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต แนวทาง                       

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การ

ส่งเสริมภูมิป�ญญาท้องถ่ินเพ่ือคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Study about the importance of quality of life and environment 

development. Study nature and environment that influences life quality. 

Study the way to develop the quality of life and environment. Study 

about environment development process. Study about natural resources 

development. Society development. Supporting the local wisdom for 

life’s quality. Learn how to reserve the natural resources for the long term. 

 

9000409 การเกษตรในชีวิตประจำวัน   3(2-2-5) 

                   Agriculture for Daily Life 

                               ความสำคัญ สถานการณ์การเกษตรของไทย ประชาคมอาเซียนและของ 

                  โลกการพัฒนาการเกษตร และระบบการทำการเกษตรของไทย หลักพ้ืนฐาน 

                  การผลิตพืช สัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตผล อาหารเพ่ือสุขภาพจากการ 

                  เกษตรมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเกษตรฝ�กปฏิบัติในงานเกษตรกรรม  

                  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การจำแนกผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกอาหารเพ่ือ 

                  สุขภาพ การตรวจสอบสารปนเป��อน เพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์ 

                  สถานการณ์ และการตลาดสินค้าเกษตรในป�จจุบัน 

Study about Importance of agriculture, Thailand agriculture 

situation, ASEAN agriculture situation and world agriculture situation. 

Study about Thai’s Agriculture system. Basics of Agriculture, Farming, 

Fishing and processing Agriculture’s products. Learn how to make  

 food from agriculture’s products. Study about safety and security of  
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agriculture in real fieldwork. Learn how to process agriculture product.  

Classify agriculture products. Learn basic contaminant testing in 

agriculture’s product in daily life. Learn how to analyze the marketing  

  situation in present agriculture market  

 

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Health  Management 

การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคมและสติป�ญญา เชื่อมโยงกันเป�นองค์รวมอย่างสมดุล เป�นผู้นำทาง

ป�ญญาด้วยสุขภาพ สิทธิหน้าท่ีในการดำรงชีวิต ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม            

ท่ี เอ้ือต่อสุขภาพ ความปลอดภัยจากป�ญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย ความเชื่อผิด 

พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ภัยทางเพศและอนามัย

เจริญพันธุ์ การออกกำลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การบริหารจัดการอารมณ์

ความเครียดในภาวะวิกฤต การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้สิทธิผู้บริโภค บทบาท

หน้าท่ีความรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษท่ี 21 ต่อการบริหารจัดการสุขภาพ

แบบองค์รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ

แบบพ่ึงพาตนเอง 

Study how to manage health. Learn how to make good health both 

physical and mental. Able to manage the expression and thought. Able to use 

the knowledge from course to adopt well-balanced daily life. Student should 

be brilliant along with good health. Know how to live in healthy society. Study 

about rights and duty in environment that influences health. Study about 

health’s problems, misunderstanding of health care, bad behavior for health, 

how to prevent bad health. Health’s information and sexual problems. Study 

about sports and recreation for good health. Learn how to manage emotion 

and stress in crisis situation. Development of personality. Study Rights of 

Consumers, duty of Thai people in 21th century. In Health management of 

self, family and society. Preparing to get old with self-care. 

 

หมายเหตุ  คำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดทำโดยหน่วยศึกษาท่ัวไป  

 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมรา 
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 1. วิชาชีพคร ู

           1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

1001103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป�นคร ู          3(2-2-5)  

Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 

       ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป�นครู  เป�นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป�นพลเมืองท่ี

เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป�นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เก่ียวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป�นครู กฎหมายสำหรับครู 

สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ 

กรณีศึกษา การฝ�กปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

ในการเป�นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

        Conduct oneself based on professional code of ethics, aspire to 

develop learners with teacher dispositions, be a role model, manifested 

through teacher’s virtue, moral principle, and strong citizen. Perform 

oneself to be respected and trusted by learners and community 

members. Analyze, synthesize, integrate knowledge related to teacher’s 

values, virtue, moral principles, code of ethics, dispositions, and related 

laws. Implement experiential learning, case studies, reflective thinking 

to apply for self-development to be a good teacher, Intellectual, up to 

date, and keep up with the changes. 

 

1002101 

 

 

 

 

 

 

นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 

Education Policy and Quality Management 

 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถ่ิน บูรณาการองค์ความรู้

ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของ 
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สถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ

การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเก่ียวกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท

การศึกษา ฝ�กปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

        Investigate and analyze concepts of education policies, strategies, 

plans, and projects for education quality improvement in school and 

regional development. Integrate knowledge related to educational 

administration and information system for quality management in 

school to understand the context of school management regarding to 

levels and types of education. Design implementing innovation of 

quality assurance in keeping with the school levels and types of 

education. Practice conducting quality assurance and learning 

management activities by manipulating principles, ideas, theories 

regulations, and related laws. Apply reflective thinking for self-

development to be a good teacher, intellectual, up to date and keep 

up with the changes.    

1021102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาหลักสูตร                                                              3(2-2-5) 

Curriculum Development       

          ออกแบบ พัฒนา นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา

และชุมชน  โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทาง

ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  เพ่ือให้มีทักษะในการ

สร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ป�ญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ช่ือและคำอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

Design, develop, implement and evaluate school-based 

curriculum, subject curriculum according to major subject’s nature by 

 

 

applying curriculum development principles, theories, educational 

philosophy, psychology, society, culture, and technology to promote 

curriculum development, implementation and evaluation skills. Analyze 

Basic Education Curriculum, problems and trends in curriculum 

development. Apply reflective thinking for self-development to be a 

good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the changes. 

 

1022306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                       3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                

       วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้

มีป�ญญารู้คิดและมีความเป�นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป�นผู้ใฝ่เรียนรู้และ

สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21ของผู้เรียน จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ท่ีตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร 

ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ท้องถ่ิน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ

เนื้อหาและภาษา การศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ฝ�ก

ปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของสาขาวิชา ฝ�กปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะและความสามารถ

ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถนำการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

          Plan and manage learning according to major subject nature that 

can develop learner to be intellectual and innovatorship. Inspire learner 

to be knowledge seeker.  Create learning management innovations that 

compatible to context and learner individual differences to promote 

21st century skills. Conduct activities and create learning atmosphere 

that aware of learners’ well-being by integrating content knowledge   
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curriculum, teaching pedagogy, digital technology in learning  

management, learning materials and resources, learning theories, and  

 Brain based learning. Provide learning management that integrate 

content and language, inclusive education, and teacher coaching. 

Design integrated lesson plans according to major subject. Practice 

learning management skills via micro teaching and in various school 

context. Apply reflective thinking for promoting learning design and 

management skills and self-development to be a good teacher, 

intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication 

and Learning 

        ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้ มีป�ญญารู้ คิดและมีความเป�นนวัตกร ท่ี

สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการจำเป�นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก 

และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญาและ

ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ 

และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

          Apply digital technology in designing learning management 

according to major subject in order to develop learners to be 

intellectual, and innovatorship that compatible to context and 

individual differences and learners with special needs.  Analyze related 

principles, concepts, and theories of innovation and information 

technology for educational communication and learning, related laws, 

code of ethics in using digital technology. Be able to choose and apply  
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innovation and information technology for educational communication 

and learning, and effective learning management without violating  

 intellectual and property. Apply reflective thinking for promoting 

learning design and management skills and self-development to be a 

good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู ้                                                  3(2-2-) 

Research for  Learning Development  

       วิจัย แก้ป�ญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพป�ญหา

และความต้องการในการพัฒนาของผู้ เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย

ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง

และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใน

การวิจัยเพ่ือแก้ป�ญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

เพ่ือให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 

และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี  มีความรอบ

รู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

        Research, solve problems to develop learners. Create innovation 

to develop learners’ learning in accordance with major subject, context, 

and individual differences of learners, and learners with special needs 

by studying, analyzing problem and learners’ needs in classrooms. 

Design research by applying research principals, concepts, theories, and 

researchers’ code of ethics. Construct and validate research 

instrumentation. Apply digital technologies to create research 

innovation for solving problems and developing learners that 

compatible to community context in order to implement research 

results for developing learning management and learners. Apply 

reflective thinking for self-development to be a good teacher, 

intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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จิตวิทยาสำหรับครู                                                                3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 

วิเคราะห์ แก้ป�ญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ โดย

ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา

ให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ แนวทางการให้คำแนะนำกับ

ผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน

คิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป�นรายบุคคลตาม

ศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป�นครู รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป�นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องเพ่ือ

สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Principle, concept, theory, developmental psychology, 

educational psychology, guidance psychology and counseling 

psychology, executive brain function for learning, learning and 

development promotion by age and individual difference of learners, 

learning management for learners with special needs, analyze, solve 

problems, apply, design learner behavior management to develop 

learners according to their potential and ages, explore the case studies 

and the reflective practice to design learner assistant and development 

based on individual ability of each learner, persist to develop learners 

with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development 

report system to give the advice guideline and feedback to 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 
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รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู                                             2(1-2-3) 

Thai Language for Communication for Teachers 

         วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาสำหรับครู หลักการและวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสารและการสอน ฝ�กปฏิบัติการฟ�ง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง 

ท้ังการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า และการสื่อสารด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ�กปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสอน ท้ังการสอนในชั้นเรียน 

และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ�กการใช้ภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟ�ง 

การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสืบค้นสารนิเทศ

เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

          Analyze concepts, principles, and techniques of using Thai 

language for communication and teaching. Practice using Thai language 

in various skills, i.e. listening, speaking, writing, and sign language with 

various communication situations, i.e. direct (face-to-face) and indirect 

communication (using available technological means).  Practice using 

Thai language for teaching and communication in a regular classroom 

setting and via information and communication technology. Practice 

using Thai language and culture for a peaceful life society. Be able to 

design learning management for developing students’ skills in Thai 

language i.e. listening, speaking, writing, and sign language.  Search and 

apply information for self-development to know broadly, be up-to-date, 

and keep up with changes. 

 

 

 

1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
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ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                            1(45)               

Professional Practicum I 

       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู ระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจำชั้นใน

สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ 
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ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรายงานผล

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป�นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 

Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์

การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  

สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 

(AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  

เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect 

love and faith in teaching profession, identify profession code of ethics. 

Acknowledge roles and duties of teacher and classroom teacher in 

school. Understand community context and coordinate with parents to 

collect the data for providing care, assistance, and development to 

learners’ desired characteristics. Provide well-organized report of learner 

development in form of case study by applying the knowledge of 

psychology, digital technology, and curriculum development for 

developing learners according to their potentials. Conclude guidelines 

and teacher profession development activity characteristics both inside 

and outside educational institutions through teacher performance 

observing and analyzing process. Conclude the lesson learned from 

educational institution learning experience, synthesize body of 

knowledge and apply school based learning result in after action review 

(AAR) individually as well as share and learn under the context of 

professional learning community (PLC) to develop oneself to be 

intellectual, up to date, and keep up with changes.      



160 

 
รหัสวิชา 

1023836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                              1(45) 

Professional practicum II 

       ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรม

การจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ

นวัตกรรม การดำเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ

สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 

ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการ

พัฒนาตนเองให้มีความเป�นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้าน

ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถ่ินและนำผลจากการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ

รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

         Be a good role model and conduct oneself according to 

professional code of ethics. Practice co-teacher’s roles under mentor 

teacher in planning content knowledge, learning management activities, 

materials and technology, content area measurement and evaluation to 

design educational quality assurance implementation innovation that 

compatible to each level of education institution. Provide quality 

learning management and class atmosphere that encourages students 

to be happy in learning. Coordinate with parents to develop, take care, 

and assist students for desired characteristics.  Analyze and present self-

development guidelines to be professional teacher that keep up with 

changes in pedagogical knowledge and content subject knowledge. 

Participate in culture and local wisdom preservation project. Apply 

learning result from school to evaluate after action review (AAR) 

individually, and exchange knowledge in form of professional learning 
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1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                  6(270) 

Internship I  

       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูง

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งม่ันในการแก้ป�ญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญา

ท้องถ่ินและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป�น

รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

       Work in teacher duties, be a good role model with morality and 

conduct oneself according to professional code of ethics. Design 

classroom atmosphere that promote learners’ happiness. Provide 

learning activities that promote higher order thinking process by 

applying digital technology. Coordinate with parents in learner 

development and aspire to solve learners’ problem to meet desired 

characteristics through correct research process according to research 

methodology. Be able to reflect self-changes that occurred from 

attending activities that promote professional progress, culture, and 

local wisdom preservation project. Apply learning result from school to 

evaluate after action review (AAR) individually and share knowledge in 

form of professional learning community (PLC) to develop oneself to be 

intellectual, up to date, and keep up with changes. 
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รหัสวิชา 

1024810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือและคำอธบิายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                6(270) 

Internship II 

       ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุข เกิด

กระบวนการคิดข้ันสูงและนำไปสู่การเป�นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง

การศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและ

นอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ

แก้ป�ญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตาม

ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ

เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถ่ินและนำผลจากการเรียนรู้ใน

สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ 

สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป�นครู ผ่าน

กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการ

พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

       Work in teacher duties, be a good role model with morality and 

conduct according to professional code of ethics.  Design and provide 

learning activities that promote learner happiness, higher order thinking 

process and innovatorship by designing modern educational innovations 

that integrated community context with learning activities inside and 

outside the classroom. Create a network of cooperation with parents 

and communities to develop and solve learners' problems to have 

desired characteristics through correct research process according to the 

research methodology. Be able to clearly reflect self-changes that 

occurred from participating in activities that promote professional 

progress and in culture and local wisdom conservation projects.  Apply 

learning result from educational institutions to evaluate after action 

review (AAR) individually. Collect, analyze, and synthesize teacher 

duties practice competencies and teacher characteristics through  
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2 วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาเอกเดี่ยว  เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

รหัสวิชา 

 

 

 

ช่ือและคำอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 

conducting lesson learned from teaching practice and self-learning. 

Participate in an exchange of knowledge in the form of professional 

learning community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to 

date, and keep up with changes.  

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 

1131104 

 

หลักภาษาไทย                                                                   3(2-2-5) 

Principles of Thai Language  

 สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย 

ระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝ�ก

ปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ 

  Inquire, analyze, and synthesize principles and concepts of 

Thai language; phonology; morphology; sentence structure; message 

and meaning in Thai language 

 

1131205 

 

 

วรรณคดีไทยศึกษา                                           3(2-2-5) 

Thai Literature Study           

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานของวรรณคดีวรรณกรรม  รูปแบบ ประเภทของ

วรรณคดี ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะเทพนิยายท่ีเก่ียวกับวรรณคดี สามารถวิเคราะห์

วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม รวมท้ังการประยุกต์ความรู้ทางวรรณคดีไทยศึกษาไปใช้

ในการสอนวรรณคดไีทย 

Study basic knowledge about literature, such as, form, 

category, technical term, and fairy tales miscellanea concerning 

literature; possess of literature analysis and criticism; apply knowledge 

about Thai literature study to teach Thai literature. 
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รหัสวิชา 

1131304 

 

 

 

 

 

ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

การส่ือสารสำหรับครูภาษาไทย                           3(2-2-5)                                          

Communication for Thai Language Teacher              

 แนวคิดทฤษฎีการสื่อความหมาย วิเคราะห์การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล  วิเคราะห์ 

แนวคิด ทฤษฎี วาทการ หลักการ เทคนิควิธีการสื่อสาร ฝ�กปฏิบัติการฟ�ง การพูด 

การอ่าน การเขียน การดู  และภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 Concepts and theories of communication; analyze language 

usage for appropriate communication which conform to the context 

and interpersonal difference; analyze concepts and theories about 

speech; principles and techniques of communication; practice 

listening, speaking, reading, writing, watching, and body language for 

effective communication. 

1131305 การเขียนทางวิชาการและวิชาชีพ      3(2-2-5)                                                      

Academic and Professional Writing 

 ฝ�กปฏิบัติการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่างๆ พัฒนาผู้เรียนให้

ใช้ภาษาในงานเขียนประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 Practice academic and business writing in various patterns; 

develop learners to use writing language in various writings properly. 

1132108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย      3(2-2-5) 

Linguistics for Thai Language Teacher            

 สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ท่ัวไปทางภาษาศาสตร์ เข้าใจ

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง คำ วลี ประโยค ความหมาย และภาษาระดับ

ข้อความ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการ

จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

 Inquire, analyze, and synthesize basic knowledge of linguistics, 

linguistic theory, phonetic system, morphology system, phrases, 

sentences, meaning, and discourse; apply linguistic knowledge for the 

use of Thai language learning management. 
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รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

1132109 พัฒนาการของภาษาไทย        3(2-2-5) 

Development of Thai Language 

 วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้ งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงป�จจุบัน 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง คำ ประโยค ความหมายและ

สำนวนในภาษาไทย จากกรณีศึกษา เอกสาร และสารสนเทศท่ีหลากหลาย สามารถ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการของภาษาไทยในการเรียนการสอนได้ 

  Analysis development of Thai language since Sukhothai era to 

present; analysis the change of Thai language in the sound, word, 

sentence, meaning and Thai idiom from case studies, documents, and 

various information; possess of applying knowledge about Thai 

language development for teaching. 

 

1132214 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย      3(2-2-5)  

Development of Thai Literature            

 สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยต้ังแต่สุโขทัยถึง

ป�จจุบัน ในด้านรูปแบบ  แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบ

ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททาง

สังคมและการเมืองแต่ละสมัย และฝ�กปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแต่ละ

ยุคสมัย เพ่ือเป�นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน 

  Inquire and analyze background and development of Thai 

literature since Sukhothai era to before Western influenced in term of 

form, concepts, content, literary techniques; compare literature 

unique characteristic; analyze relationship among literature, social 

context, and political in each era; practice analyzing importance Thai 

literatures in each period in order to be a guideline for teaching Thai 

literature in classroom. 
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รหัสวิชา 

1133213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

คติชนวิทยา           3(2-2-5) 

Folklore               

 วางแผนและจัดการความรู้ ความหมาย ความเป�นมา ประเภท คุณค่า และ

บทบาทหน้าท่ีของคติชนเพ่ือให้เห็นถึงความสำคัญ จำแนกประเภทคุณค่าของคติชน  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ระเบียบวิธีการศึกษา

คติชนวิทยา สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยาใน

การอภิปรายข้อมูล เน้นการฝ�กปฏิบัติภาคสนามและการทำวิจัย นำข้อมูลคติชน

วิทยาในท้องถ่ินมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

 Design and manage knowledge, meaning, background, type, 

value, and function of folklore in order to comprehend the 

significance; categorize folklore’s significance; study relationship 

between folklore and other sciences, methodology of folklore; inquire 

and analyze data using technology, and apply folklore theory to 

discuss information; emphasize fieldwork practice and research; 

integrate local folklore information into teaching Thai language. 

 

1133312 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย     3(2-2-5) 

English for Thai Teacher 

 สืบค้น วิเคราะห์คำศัพท์เฉพาะทางเก่ียวกับการเรียนการสอน ภาษาไทย 

และวรรณคดีไทย อ่านและแปลข้อมูลทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับครูภาษาไทย ฝ�ก

ปฏิบัติการสอนและการนำเสนอเป�นภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ

สอนภาษาไทยแบบบูรณาการ 

 Inquire and analyze technical terms about teaching and 

learning, Thai language, and Thai literature; read and translate 

academic information relating to Thai teacher; practice teaching and 

presenting in English language; possess of integrating English language 

to teaching Thai. 
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รหัสวิชา 

1133405 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย    3(2-2-5) 

Design of Thai Language Learning Management 

 วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ จัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ มีทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้และสื่อ สามารถวัดผล

และประเมินผล ฝ�กปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

             Analyze content and learning standard of curriculum; design 

learning management; make course description, unit and learning 

management, pattern and method of learning management; possess 

of skills and techniques for learning management and media; possess 

of measurement and evaluation; practice designing Thai language 

learning management. 

1133406 

 

การจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระภาษาไทยแบบบูรณาการ    3(2-2-5) 

Integrated in Thai Language Learning Management  

 วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีสำคัญเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

จัดทำหน่วยและแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยแบบบูรณาการ   มีเทคนิค

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ปฏิบัติการทดลองการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยแบบบูรณาการ 

  Analyze important concepts and theories about integrated 

learning management; make integrated หน่วยและแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

of Thai language; possess of cross-over-subjects integrated learning 

management techniques; practice of integrated Thai language learning 

management. 

1133407 

 

 

 

 

 

ส่ือและนวัตกรรมการเรียนรูก้ลุ่มสาระภาษาไทย     3(2-2-5) 

Media and Innovation of Thai Language Learning             

 สามารถเลือก ใช้ และบำรุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ออกแบบ ผลิต 

ทดลองใช้  ประเมิน และปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย พัฒนานวัตกรรมให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย สร้างและพัฒนาหนังสือ

เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
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ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

  Possess of selection; usage and maintenance Thai language 

medias; designing, producing, trial, evaluation, and improve Thai 

language medias; develop innovation in accordance with objectives 

and result of Thai language learning; create and develop textbooks in 

accordance with the curriculum. 

 

1133502 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย   3(2-2-5) 

Research and Innovation Development in Thai Language 

 สืบค้น วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวิจัย

ทางภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทย ฝ�กการปฏิบัติการวิจัยทาง

ภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทย สามารถระบุป�ญหา เก็บข้อมูล 

ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลการวิจัยและ

นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ 

 Inquire, analyze, and apply principles, concepts, and theories 

about research regarding Thai language, Thai literature, and Thai 

language teaching; practice researching into Thai language, Thai 

literature, and Thai language teaching; possess of identifying problem, 

collecting data, designing research, making instruments, analyzing data, 

and presenting research data and innovation in various form. 

 

1133503 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางภาษาไทย                1(0-3-2) 

Seminar on Knowledge and Innovation Development in Thai Language 

 สืบค้น วิเคราะห์ และจัดทำโครงงานและสัมมนาภาษาทางภาษาไทย 

วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทย ฝ�กปฏิบัติการกำหนดประเด็นป�ญหา สืบค้น

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอในรูปแบบโครงงานและสัมมนา

เชิงวิชาการ  

 Inquire, analyze, and do project and seminar about Thai 

language, Thai literature, and Thai language teaching; practice 

specifying problems, inquiring data, analyze data, synthesize 

knowledge, and presenting as project and academic seminar. 
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  2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก  เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 

1131206 

 

 

 

 

ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือความบันเทิง    3(2-2-5) 

Arts of Language Usage for Entertainment 

 ออกแบบสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างความบัน เทิ งโดยมีภาษาเป� น 

องค์ประกอบ ฝ�กปฏิบัติการใช้ภาษาเพ่ือสร้างความบันเทิงโดยคำนึงถึงความ

สอดคล้องเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ และบริบททาง

วัฒนธรรม พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาเพ่ือสร้างความบันเทิงแก่ผู้อ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์ 

  Design and create entertaining activities including language as 

complement; practice using language to entertain in harmony with the 

objective, target group, situation, and cultural context; develop 

learners to be able to use language for entertaining people creatively. 

1131306 ศิลปะการอ่านออกเสียง                                                   3(2-2-5)  

Art of Reading Aloud            

 วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ ท้ังร้อยแก้ว ร้อยกรองใน

อดีตถึงป�จจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝ�กปฏิบัติการอ่านออก

เสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละ

ประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง 

  Analyze characteristic of poetry in various type, both prose 

and poetry from past to a present day; principle of reading aloud for 

various purposes; practice reading aloud on prose and poetry in every 

type; design read aloud activity and evaluation. 

1132311 

 

 

 

 

 

 

การอ่านคิดพัฒนาชีวิต       3(2-2-5) 

Reading and Thinking for Life Development            

 ความรู้เก่ียวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนท่ีส่งเสริมการ

อ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ�กปฏิบัติการอ่านการคิด 

ท้ังการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ท้ัง

งานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 
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รหัสวิชา 

 

 

ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

 Knowledge about reading and thinking; concepts and theories 

about teaching which supporting reading and thinking; principle of  

reading and effective thinking; practice reading and thinking, such as, 

finding main idea, summarization, analyzation, interpretation, 

evaluation, and judgment for both prose and poetry writing in form of 

documentary and fiction which from printing, electronics media and 

various type of online media. 

1131105 

 

 

 

 

 

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      2(1-2-3) 

Foreign Languages in Thai Language  

 อิ ท ธิ พ ล ขอ งภ าษ าต่ า งป ระ เท ศ ใน ภ าษ าไท ย  ห ลั ก ก ารสั ง เก ต

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคำ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคำยืม

ในด้านเสียง คำ และความหมาย การนำคำยืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย 

อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย ฝ�กปฏิบัติ การรวบรวม จำแนก 

วิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศท่ีหลากหลาย เพ่ือนำ

ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 Influence of foreign languages in Thai language; principles of 

noticing foreign language in Thai language; principles of borrowing 

words; analysis of borrow word’s change in sound, word, and meaning; 

using borrow words in various context in Thai social; influence of 

foreign languages to Thai language; practice collecting, categorizing, 

analyzing foreign words in Thai language from various information 

media in order to apply knowledge for learning management. 

1132111 

 

 

 

 

 

 

ภาษาศาสตร์สังคม        3(2-2-5) 

Sociolinguistics 

 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ป�จจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อการใช้ภาษาและการ

แปรของภาษา สามารถวิเคราะห์อภิปรายปรากฏการณ์เก่ียวกับการใช้ภาษาและการ

แปรของภาษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมด้วยแนวคิดด้านภาษาศาสตร์สังคม 

 Inquire and analyze social factors which affect language usage 

and language variation; apply sociolinguistic concepts to analyze and  
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รหัสวิชา 

 

 

ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                 น(ท-ป-อ) 

discuss about phenomena of language usage and language variation 

which occur in society. 

 

1132112 

 

ภาษาไทยในส่ือมวลชน       3(2-2-5) 

Thai Language in Mass Media 

 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ลักษณะของภาษาไทยท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต อิทธิพลของการใช้ภาษาในสื่อมวลชนต่อ

คนในสังคม พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการตีความข้อมูลในสื่อมวลชน และมี

ความรู้เท่าทันสื่อ 

 Inquire and analyze characteristic of Thai language in printing 

media, radio, television, and internet; influence of language usage in 

mass media to society; develop learners to capable of interpreting 

information in mass media and possess of media literacy. 

 

1132113 อรรถศาสตร ์         3(2-2-5) 

Semantics 

 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ลักษณะความหมายของภาษา ท้ังในระดับคำ 

ระดับประโยค และระดับข้อความ สามารถวิเคราะห์และอภิปรายปรากฏการณ์ทาง

ความหมายท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสารด้วยแนวคิดด้านอรรถศาสตร์ 

  Inquire and analyze characteristic of language’s meaning in 

words, sentences, and discourses; apply semantic concepts to analyze 

and discuss about phenomena of meaning which occur in 

communication. 

 

1132215 

 

 

 

 

 

ภาษากับวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

Language and Culture 

 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม ภาษา

ในฐานะเครื่องมือสื่อสาร บันทึก และสืบทอดวัฒนธรรม และเครื่องมือประกอบ

สร้างความหมาย สามารถวิเคราะห์วัฒนธรรมท่ีสะท้อนจากภาษา และสามารถ

อภิปรายปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 
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รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 

 Inquire and analyze relationship of language and culture; 

language as medium to communicate, record, and inherit culture, and 

as instrument for meaning construction; analyze culture reflecting 

from language; analyze and discuss the phenomena regarding to the 

relationship of language and culture. 

1132216 วรรณกรรมท้องถิ่น        3(2-2-5) 

Regional Literature 

 สืบค้นและวิเคราะห์ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมท้องถ่ินใน

ภูมิภาคต่างๆ เช่น นิทาน ตำนาน เพลงพ้ืนบ้าน ฯลฯ ฝ�กวิเคราะห์วรรณกรรม

ท้องถ่ิน และประยกุตใ์ช้ในการจัดการเรียนรู้  

 Inquire and analyze characteristic and type of regional 

literature in each region, such as, tale, myth, regional song; practice 

analyzing regional literature, and apply for learning management. 

1132217 วรรณกรรมวิจารณ ์       3(2-2-5) 

Literary Criticism 

 ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป�นมาและพัฒนาการของการวิจารณ์

วรรณกรรมไทย กรอบแนวคิด และทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ วิเคราะห์บริบทของ

สังคมท่ีส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ประยุกต์ใช้ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ในการ

วิจารณ์วรรณคดีไทย 

 Inquire background and development of Thai literary criticism, 

concept, and literary criticism theory; analyze social context affecting 

literature in each period; apply literary criticism theory to criticize Thai 

literature. 

1132309 

 

 

 

 

การเขียนสำหรับครูภาษาไทย     3(2-2-5) 

Writing for Thai Language Teacher 

 หลักและวิธีการเขียน ประเภทการเขียน การออกแบบงานเขียน การเขียน

เพ่ือการจัดการความรู้ การเขียนเพ่ือการปฏิบัติงานครู การออกแบบการประเมินผล

การเขียนอย่างมีส่วนร่วม ฝ�กทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ 
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รหัสวิชา 

 

ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 

 Principle and method of writing; type of writing; design writing; 

writing for knowledge management; writing for teacher’s task; design 

participatory writing evaluation; practice a various of writing. 

 

1132310 การเขียนเชิงสร้างสรรค์        3(2-2-5) 

Creative Writing     

 วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียนสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ

การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการสร้างงานเขียน ฝ�กปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบ

ต่างๆ ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง ท้ังสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์  

 Analyze principles and theories about creative writing; 

develop skills about creative thinking for composing writing; practice 

various form of creative writing, both of prose and revise, for printed 

media and online media. 

 

1133212 วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน      3(2-2-5) 

Selected Literature in Textbooks             

 วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรท่ีอยู่ในแบบเรียน ท้ังด้านเนื้อหา รูปแบบ 

แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 Analyze selected literature in textbooks in terms of content, 

pattern, concept, art of literature, and all value; apply knowledge to 

design learning management for primary education and secondary 

education. 

 

1133214 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ     3(2-2-5) 

Comparative Thai Literature 

 วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการและแหล่งอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศท่ีมี

ต่อวรรณกรรมไทย วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องเด่นท่ีได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ 

รวมถึงการเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่ในลักษณะการสืบทอดและ

การดัดแปลง เช่น นวนิยาย บทละครโทรทัศน์ ฯลฯ  
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รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 

 Analyze reason, method, and influence of foreign literature 

affecting Thai literature; analyze outstanding literature influenced by 

foreign literature; also compare Thai literature to new media in terms 

of inheritance and adaptation, such as, novel, television drama, etc. 

 

1133408 การจัดการเรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได ้   3(2-2-5) 

Learning Management for Literacy 

   วิเคราะห์ป�ญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ออกแบบการจัดการ

เรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ ปฏิบัติการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน  

 Analyze reading and writing Thai problems; design learning 

management and create learning innovation for literacy; practice 

making learning activity for developing students to possess of literacy. 

 

1133409 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสอง 3(2-2-5) 

Teaching Thai as a Second Language 

 พ้ืนฐานการสอนภาษา การเรียนรู้ภาษาท่ีหนึ่งและภาษาท่ีสอง ป�จจัยของ

ผู้เรียนท้ังด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมในการเรียนรู้ภาษาไทย แนวทางการสอน

และป�ญหาในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสอง  วิเคราะห์อิทธิพลทางภาษา

และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการสอนภาษาไทยในฐานะท่ีสอง ออกแบบและสร้าง

บทเรียน ผลิตสื่อและนวัตกรรม ปฏิบัติการสอนวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 Basic about language teaching, first and second language 

learning, learner’s factors affecting learning Thai language, such as, 

language, society, and culture; teaching guideline and problem in 

teaching Thai as a second language; analyze linguistic and cultural 

influences affecting teaching Thai as a second language; design and 

make learning lessons; create aids and innovation; practice teaching, 

measuring, and evaluating learning outcome. 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ป�)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป�)    

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ตารางเปรียบเทยีบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (หลกัสตูร 5 ป�)  (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป�)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

1 ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program  

                  in Thai  

ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

                   ภาษาไทย (4ป�) 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program  

                   in Thai 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

2 ช่ือปริญญา ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

            (ภาษาไทย) 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาไทย) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Thai) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Thai) 

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (ภาษาไทย) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Thai) 

ชื่อยอ่ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Thai) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

3 ปรัชญาของ

หลักสูตร 

บูรณาการศาสตร์ ศิลป ์ภูมิป�ญญา เพ่ิมคุณค่าความเป�น

ครูภาษาไทย  

 

 

 

มุ่งผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยท่ีมีความรู้ความสามารถ

เชี่ยวชาญในศาสตร์ภาษาไทย มีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปการศึกษา เป�นครูนักวิจัย

และนวัตกรท่ีมีจรรยาบรรณ รัก ศรัทธาในวิชาชีพครู 

ปรับปรุ งปรั ชญาของ

หลักสูตรให้สอดคล้อง

กับการผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ

ทางด้านภาษาไทย  
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4 วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในศาสตร์

ภาษาไทยอย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึงและเป�นระบบ มีทักษะ

การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถ

สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียนรู้ การวิจัย 

มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ

ประมวลผล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้   

3.เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู เป�นผู้มี

จิตสาธารณะ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงาน

เพ่ือสังคมส่วนรวม     

1. เป�นผู้ตระหนักและยึดผู้เรียนเป�นศูนย์กลาง มีความ

เป�นครูและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 

2. เป�นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ 

ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพ 

3. เป�นผู้ยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจิต

วิญญาณเละอุดมการณ์ความเป�นครู รักและศรัทธาใน

วิชาชีพครู    

4. เป�นผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และศิลป์ทาง

ภาษาไทย  

5. เป�นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดข้ัน

สูง     

6. เป�นผู้มีทักษะการสื่อสาร ทักษะข้ามวัฒนธรรม ความ

ฉลาดทางดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่ และสามารถนำมาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21    

7. เป�นผู้มีความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

ปรับปรุงวัตถุประสงค์

ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาภาษาไทย 
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เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางภาษาไทย พัฒนาผู้เรียน 

พัฒนาท้องถ่ินสังคม และพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ

วิชาชีพคร ู

8. เป�นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 อย่างบูรณาการ    

9. เป�นผู้อนุรักษ์ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิป�ญญา

ท้องถ่ิน มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ เคารพในความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม    

5 โครงสร้าง

หลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 172 หน่วยกิต ดังนี้  

    1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป เรียน 30 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาบังคับเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  

(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

เรียนไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต 

(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

(4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

เลือกเรียนไม่เรียนกว่า 6 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136 

หน่วยกิต โดยมีสัดส่วน หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า  30 

หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100  

หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาชีพครู                     40 หน่วยกิต 

(2) กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 

   (2.1) วิชาเอกเดี่ยว                 40 หน่วยกิต 

 

 

 - หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไปปรับเปลี่ยนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด ใช้ฉบับป� พ.ศ. 

2560 
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(5) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    2. หมวดวชิาเฉพาะ  เรียนไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 

(1) วิชาชีพครู  เรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

    1. สาระวิชาชีพครู   

เรียนไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

1.1 วิชาบังคับ 32 หน่วยกิต 

1.2 วิชาเลือก  

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต (บังคับ

เลือกเรียน 1 รายวิชา รายวิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี) 

2. ประสบการณ์วิชาชีพครู  18 หน่วยกิต  

2.1 ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน  

6 หน่วยกิต 

2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

12 หน่วยกิต 

(2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

1. วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า  70 หน่วยกิต 

   (2.2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ

ความลุ่มลึก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          20  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต 
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2. วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต  

3. วิชาเอกเลือก  

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

(เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวชิาเอก) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6  

หน่วยกิต   

6 หมวดวิชา

เฉพาะ 

เรียนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต ปรับลดจำนวนหน่วยกิต 

36 หน่วยกิต ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาตร ีสาขา

ครุศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 

4 ป�) พ.ศ. 2562 

6.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า                          54 หน่วยกิต 

1. สาระวิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต  

1.1 วิชาบังคับ                        32 หน่วยกิต 

เรียนไม่น้อยกว่า                      40 หน่วยกิต 

    1. สาระวิชาชีพครู                26 หน่วยกิต  

    2. ประสบการณ์วิชาชีพ         14 หน่วยกิต 

ปรับลดจำนวนหน่วยกิต 

4 หน่วยกิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
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1.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า            4 หน่วยกิต 

2. ประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า  

                                             18 หน่วยกิต 

 

ปริญญาตร ีสาขาครุ

ศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร(์หลักสูตร 

4 ป�) พ.ศ. 2562 

      1001101 ความเป�นครู  คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

3(2-2–5) 

     Teacher’s Professionalism, Virtue, Morality, and 

Codes of Ethics of Profession 

              สภ าพ งาน แ ละบ ท บ าท ห น้ า ท่ี ข อ งค รู  

ความหมาย ความสำคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการของ

วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตย์

สุจริต และอุดมการณ์ของความเป�นครู การปลูกฝ�งจิต

วิญญาณความเป�นครู การพัฒนาคุณลักษณะความเป�นครู

การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป�นแบบอย่างท่ีดี 

1001102 คุณธรรม จริยธรรม    จรรยาบรรณ และ

จิตวิญญาณความเป�นคร ู                       

3(2-2-5) 

Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and 

Disposition 

              ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป�นครู  

เป�นแบบอย่างท่ี ดี มี คุณธรรม จริยธรรม และเป�น

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง ดำรงตนให้เป�นท่ีเคารพศรัทธาของ

ผู้ เรี ยนและสมาชิ ก ในชุ ม ชน  โดยการวิ เค ราะห์  

สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เก่ียวกับค่านิยมของ

ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับ

ครู จิตวิญญาณความเป�นครู กฎหมายสำหรับครู  

 

- ปรับคำอธิบารายวิชา 

เป�นเชิงสมรรถนะ

สะท้อนความรู้

ความสามารถและ

ลักษณะครูท่ีดีมีจิต

วิญญาณครู 

- เพ่ิมเติมการบูรณา

การองค์ความรู้

เก่ียวกับค่านิยมของ 

ครู องค์ความรู้เก่ียวกับ 

กฎหมายสำหรับครู 

และการประพฤติ 
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เป�นนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้

สังคม แนวทางความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง

ต่อเนื่อง การแสวงหา เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ และ

จัดการความรู้ เก่ียวกับวิชาชีพครู เพ่ือให้ ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝ�กปฏิบัติใช้

การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง

ในการเป�นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

ปฏิบัติตนเป�นพลเมือง

ท่ีเข้มแข็ง 

  1004101  การประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมาย

สำหรับคร ู 

3(2-2–5) 

Quality Assurance in  Education and Laws for 

Teachers 

              กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมาย

เก่ียวกับการศึกษาภาคบังคับ  กฎหมายเก่ียวกับการจัด

การศึกษาสำหรับคนพิการ  กฎหมายเก่ียวกับการ

คุ้มครองเด็กกฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการกฎหมายเก่ียวกับสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา กฎหมายเก่ียวกับระเบี ยบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมาย  

1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา              

3(2-2-5) 

Education Policy and Quality Management 

       สื บ ค้ น  วิ เค ร าะ ห์  แ น ว คิ ด  ด้ าน น โย บ าย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถ่ิน บูรณา

การองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบ

สารสน เทศ เพ่ื อการบริห ารจัดการคุณ ภาพของ

สถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัด

การศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและ

ประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการ

เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ

 

- เพ่ิมเติมการสืบค้น

วิเคราะห์ แนวคิด ด้าน

นโยบาย ยุทธศาสตร์

แผนงาน โครงการ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

-เพ่ิมเติมองค์ความรู้

ทางการบริหาร

การศึกษา 

-องค์ความรู้เก่ียวกับ
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

กฎระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักการ

แนวคิดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการคุณภาพ  การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และ

แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและจัดการความรู้เก่ียวกับ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครูและการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝ�ก

ปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา

และการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและ

กฎ ห มาย ท่ี เก่ี ย ว ข้ อ ง และใช้ ก ารสะ ท้ อน คิด ไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี มี

ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 

กฎหมายสำหรับครู

นำไปบูรณาการใน

รายวิชาคุณธรรม 

จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป�นครู 

 

  1021101 ปรัชญาการศึกษา                    2(1-2–3) 

Educational Philosophy  

 

 

บูรณาการในรายวิชา

การพัฒนาหลักสูตร 

  1021208 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 

Curriculum Development 

            ความรู้ เบื้ องต้น เก่ียวกับทฤษฎีหลักสูตร  

องค์ประกอบของหลักสูตร  แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร  

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้  การ

ประเมินหลักสูตร  และแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรใน

1021102 การพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 

Curriculum Development 

         ออกแบบ พัฒนา นำหลักสูตรไปใช้ และ

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตาม

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ท่ีสอดคล้องกับบริบท

สถานศึกษาและชุมชน  โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 

ปรับคำอธิบายรายวิชา

เป�นเชิงสมรรถนะและ

บูรณาการองค์ความรู้ท่ี

เก่ียวข้องสอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าของ

ศาสตร์และการ



 

 

185 

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

ศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ฝ�กปฏิบัติออกแบบ

และจัดทำหลักสูตร การนำ หลักสูตรไปใช้ การประเมิน

หลักสูตร การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตร 

ทฤษฎี การพัฒ นาหลักสูตร พ้ื นฐานทางปรัชญ า

การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  

เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมิน

หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�ญหา

และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิด

เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ี

ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

นำไปใช้ในวิชาชีพ

สำหรับยุคป�จจุบัน 

  1022304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  

3(2-2-5) 

Learning and classroom Management 

         หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิ เคราะห์   คิดสร้างสรรค์และ

แก้ป�ญหาได้การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การ

จัดการชั้นเรียน  สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การพัฒนา

ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา หลักการ  แนวคิด  แนว

ปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฝ�ก

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 

Learning  Management Methodology                                                                                

       วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

สาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิด

และมีความเป�นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป�น

ผู้ ใฝ่ เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ท่ี

สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล

เพ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใน ศ ต วรรษ ท่ี  2 1ขอ งผู้ เรี ย น  

จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีตระหนักถึง

สุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา 

- ปรับคำอธิบาย

รายวิชาและเขียนเป�น

เชิงสมรรถนะโดย

บูรณาการองค์ความรู้ท่ี

เก่ียวข้องสอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าของ

ศาสตร์และการ

นำไปใช้ในวิชาชีพ

สำหรับยุคป�จจุบัน เน้น

การเรียนรู้และ
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สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

ปฏิบัติการออกแบบและการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ ฝ�ก

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการจัดการ

ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถภาพความ

เป�นคร ู

หลักสูตร ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิ ทัลในการ

จัดการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถ่ิน 

ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การจัดการ

เรียนรู้ท่ีบูรณาการเนื้อหาและภาษา การศึกษาแบบเรียน

รวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ฝ�กปฏิบัติการการ

ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ

ท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา ฝ�กปฏิบัติการ

สอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีมี

บริบทแตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะและ

ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้  

สามารถนำการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ

ความเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะครูยุคดิจทัิล

และการเป�นนวัตกร 

สร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้และบรรยากาศ

ชั้นเรียนสำหรับผู้เรียน

ท่ีมีความแตกต่างกัน 

เน้นการเรียนรู้และ

สมรรถนะผูส้ร้างแรง

บันดาลใจ บทบาทครู

ในฐานะโค้ช และการ

จัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการใน

หลากหลายบริบท  

  1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา     3(2-2-5) 

Innovation and  Technology in Education  

             แนวคิดหลักการของนวัตกรรมการศึกษาและ

1031101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู ้          3(2-2-5) 

Innovation and  Information Technology for 

education and learning  

- เปลี่ยนชื่อวิชาให้

ทันสมัย 

- ปรับปรุงคำอธบิาย

รายวิชา ให้ทันสมัย
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้   สื่อการเรียนการสอน  การผลิตและการใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  การใช้สื่อมวลชนและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา การวิเคราะห์ป�ญหาท่ีเกิดจาก

การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การ

ออกแบบ ฝ�กปฏิบัติการสร้างและการนำสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การออกแบบสื่อเพ่ือการ

เรียนรู้รายบุคคล การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา    

         ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนา

ผู้ เรียนให้ มีป�ญญารู้ คิดและมีความเป�นนวัตกร ท่ี

สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ โดย

การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การ ศึกษาและการ เรี ยนรู้  กฎหมาย ท่ี เก่ี ยว ข้อ ง 

จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถ

เลือก และประยุก ต์ ใช้นวัตกรรมและเทคโน โลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางป�ญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยกุต์ใช้

ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และ

ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 

 

สอดคล้องกับการ

จัดการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยีในศตวรรษ

ท่ี 21  

- ปรับรหัสวิชาให้

สอดคล้องกับกลุ่ม

เนื้อหาตามคำอธิบาย 
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การเปล่ียนแปลง 

  1043124  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  3(2-2-5)                   

Measurement and Assessment for Learning 

              ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและ

ประเภทของการวัดและประเมินผลการศึกษา   คุณธรรม

ของผู้ทำหน้าท่ีวัดและประเมินผล  หลักการและแนว

ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  แนวทาง 

วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล ฝ�ก

ปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และ

พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ

ออกแบบการสร้างแบบทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพ  

คะแนน การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน และนำผล

การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 

             วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ

สาระสำคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการ

จำเป�นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล 

ฝ�กปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ

สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับ

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์และใช้แนว

ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ

สร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

นักวัดผล และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ

- ปรับการเขียนให้เป�น

เชิงสมรรถนะ 

- เพ่ิมการวัดและ

ประเมินผลท่ี

ครอบคลุมผู้เรียนท่ีมี

ความแตกต่างกันและ

การประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ให้

เต็มศักยภาพ และ

ปรับปรุงการเรยีนการ

สอนเพ่ือการเป�น 

ครูท่ีดี 
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การเปล่ียนแปลง 

พัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และ

ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

  1044402  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 

Research for Learning Development 

               กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ

และกระบวนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ลักษณะ 

หลักการและแนวคิดการวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ 

ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย การสังเคราะห์และใช้ผล

วิจัยเพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ

พ ัฒนาการเร ียนการสอน และพัฒนาผู ้เร ียน  การ

ก ำห น ด ป �ญ ห าก ารว ิจ ัย  ก า รอ อก แ บ บ ก ารว ิจ ัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือและวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที ่ใช้ใน

การวิจ ัย ฝ �กปฏิบ ัต ิการเขียนเค้าโครงการวิจัย เพื ่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การเขียน

รายงานการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน   

4151043  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5)      

Research for Learning Development  

       วิจัย แก้ป�ญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ท่ีสอดคล้องกับ

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพป�ญหาและความต้องการ

ในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัย

โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง

นวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ป�ญหาและพัฒนาผู้เรียน 

นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้

สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้  และพัฒนาผู้ เรียน และใช้การสะท้อนคิดไป

- ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา ให้ทันสมัย

สอดคล้องกับการ

จัดการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยีในศตวรรษ

ท่ี 21  

- ปรับรหัสวิชาให้

สอดคล้องกับกลุ่ม

เนื้อหาตามคำอธิบาย 
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การเปล่ียนแปลง 

ประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครู ท่ี ดี    

มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

  1051205 จิตวิทยาสำหรับครู   3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 

 ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการ

ส่งเสริมพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้

ในการจัดการเรียนรู้ การช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ

เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน การส่งเสริม

ความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน  การเรียนรู้ ท่ี

สอดคล้องกับการทำงานของสมอง การสร้างบรรยากาศ

การจัดการชั้นเรียนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  ความรู ้

เบื้องต้น หลักการและทฤษฎีต่างๆ สำหรับการแนะแนว 

และการให้คำปรึกษา ฝ�กปฏิบัติจัดกิจกรรมแนะแนวและ

ให้คำปรึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน การวินิจฉัยและช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี

ป�ญหา กระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถ

และศักยภาพผู้เรียน จรรยาบรรณสำหรับครูเพ่ือการแนะแนว 

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู               3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 

             วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา แก้ป�ญหา และ

ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้ เรียนตาม

ศักยภาพและช่วงวัย และผู้ เรียนท่ี มีความต้องการ

จำเป�นพิเศษ วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทาง

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้

คำปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  ฝ�กปฏิบัติการให้

คำแนะนำกับผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการ

ของผู้เรียน การศึกษารายกรณี เพ่ือให้สามารถออกแบบ

การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป�นรายบุคคลตาม

ศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป�น

ครู จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง

เป� นระบบ ให้ ข้อ มูลย้อนกลับแ ก่ผู้ ป กครองและ

- ปรับปรุงคำอธบิาย

รายวิชา ให้ทันสมัย

สอดคล้องกับธรรมชาติ

บริบทของผู้เรยีนในยุค

ป�จจุบัน และศาสตร์

ด้านสมองกับการ

เรียนรู้ 

- ปรับรหัสวิชาให้

สอดคล้องกับกลุ่ม

เนื้อหาตามคำอธิบาย 
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การเปล่ียนแปลง 

ผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 

และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเองในการเป�นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

  1082108 การศึกษาพิเศษ     2(1-2-3) 

 Special Education     

 บูรณาการในรายวิชา

วิทยาการจัดการเรียนรู ้ 

  1101501 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 2(1-2-3)                  

English for Professional Development 

            ความสำคัญและความสัมพันธ์ของภาษาและ

วัฒนธรรม การฟ�ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ใน

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู 

การฟ�งและอ่านสารเก่ียวกับวิชาชีพครูจากสื่อท่ีหลากหลาย 

ฝ�กปฏิ บั ติ การพู ดตามหลั กการออกเสี ยงและการใช้

ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นเรียน  การเขียนภาษาอังกฤษตาม

โครงสร้างของหลักภาษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  รวมท้ังการใช้

คำศัพท์ทางการศึกษาและศาสตร์ของตนเองให้ถูกต้อง 

 อยู่ในหมวดวิชา

การศึกษาท่ัวไป 
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การเปล่ียนแปลง 

  1131501 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป�นครู                 

                                                    2(1-2-3) 

Thai Language and  Culture for Teachers 

             ความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในฐานะ

เครื่องมือในการสื่อสาร วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยใน

อดี ต ถึ งป� จจุบั น   ความสั ม พั นธ์ ระหว่ างภ าษากับ

วัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมตาม

ระดับชั้นของภาษา   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการ

เป�นครู การพัฒนาทักษะการฟ�ง พูด อ่าน เขียนและใช้

ภ าษ าไทย ท่ี จำเป� นสำห รับ วิ ช าชีพครู เพ่ื อการสื่ อ

ความหมายอย่างถูกต้อง  การใช้ภาษาของวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาตามโอกาส

และสถานการณ์  บทบาทหน้าท่ีของครูในการส่งเสริม สืบ

ทอดการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ ฝ�กปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์การ

ต่างๆ 

 

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู                       

2(1-2-3) 

Thai Language for Communication for Teachers 

            วิ เค ราะห์ แน ว คิดวาทวิท ยาสำห รับ ครู  

หลักการและวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการ

สอน ฝ�กปฏิบัติการฟ�ง การพูด การอ่าน การเขียน และ

ภาษาท่าทาง ท้ังการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การสื่อสาร

แบบไม่เผชิญหน้า และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฝ�กปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสอน ท้ัง

การสอนในชั้นเรียน และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี

สารสน เทศและการสื่ อสาร ฝ�กการใช้ภ าษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ทักษะการฟ�ง การพูด การอ่าน การ

เขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสืบค้น

สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

- เปลี่ยนชื่อวิชาให้

ทันสมัยสอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพของ

คุรุสภาและกรอบ 

มคอ.1 

- ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา ให้ทันสมัย

สอดคล้องกับการ

จัดการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 

21  

- ปรับรหัสวิชาให้

สอดคลอ้งกับกลุ่ม

เนื้อหาตามคำอธิบาย 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1095101 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ข้ันความรู้

เบ้ืองต้น             2(1-2-3)                        

Cup Basic Unit Leader Training Course 

 -บูรณาการในกิจกรรม

เสริมความเป�นครูและ

จัดอบรมเพ่ือให้

นักศึกษาได้รับวุฒิบัตร

ลูกเสือ 

  1095102 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ข้ันความรู้

เบ้ืองต้น              2(1-2-3) 

Scout Basic Unit Leader Training Course 

 

  1095103 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ข้ัน

ความรู้เบ้ืองต้น         2(1-2-3)  

Senior Scout Basic Unit Leader Training Course 

 

  1095104 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญข้ันความรู้

ช้ันสูง                   2(1-2-3) 

Rover Scout Advanced Unit Leader Training 

Course 

 

  1020305 การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและภูมิ

ป�ญญาไทย                                2(1-2-3) 

Learning Through His Majesty’s Initiatives and Thai Wisdom 

 -เนื้อหา สาระความ

รู้อยู่ในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1022305 การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา                   

2(1-2-3) 

Learning Management at Elementary Level 

 -บูรณาการในรายวิชา

วิทยาการเรียนรู้ และ

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 

  1023103 เทคนิคการจัดการเรียนรู้      2(1-2-3) 

Techniques in Learning Management 

 

 

 

-บูรณาการในรายวิชา

วิทยาการเรียนรู้ และ

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 

  1023209 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน           

2(1-2-3) 

Curriculum Development for Sustainable Development 

 -บูรณาการในรายวิชา

การพัฒนาหลักสูตร  

  1023307 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด         

2(1-2-3) 

Learning Management for Thinking Skill Development 

 

 

 -บูรณาการในรายวิชา

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้และกลุ่มวิชา

เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1024301 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย                      

2(1-2-3) 

Seminar in Contemporary Learning Management               

 --บูรณาการในรายวิชา

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ การจัด

ประสบการณ์วิชาชีพ 

และรายวิชาในหมวด

เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

  1034102 การจัดแสดงและนิทรรศการ      2(1-2-3)           

Display and Exhibition     

 

 

 

 

-บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการ

เรียนรู้ 

  1034705 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้                     

2(1-2-3) 

Learning Innovation Development  

 -บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

การศึกษาและการ

เรียนรู้ และรายวิชา

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

  1034706 การถ่ายภาพและผลิตวัสดุกราฟ�ก  2(1-2-3)           

Photography and Graphic Materials 

 

 -บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการ

เรียนรู้ และรายวิชา

สุนทรียะในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

  1034707 การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา                     

2(1-2-3) 

  Multimedia for Education 

 -บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสือ่สาร
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

การศึกษาและการ

เรียนรู้ 

  1035201 การใช้และบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีการเรียนรู ้                            2(1-2-3) 

Operation and Maintenance of Learning 

Technology 

 -บูรณาการในรายวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการ

เรียนรู้ 

  1043125 การวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 2(1-2-3) 

Research in Social Science 

 -บูรณาการในรายวิชา

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ 

  1043201 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์                    

2(1-2-3) 

Achievement Test  

 - บูรณาการในรายวิชา

การวัดและประเมินผล

การเรียนรู ้
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1043412 สถิติเพ่ือการวิจัย     3(2-2-5) 

Statistics for Research 

 - เป�นรายวิชาเลือกใน 

หลักสูตรเดิม 

- บูรณาการเนื้อหา

สาระท่ีจำเป�นใน

รายวิชาต่างๆ ให้ 

สอดคล้องกับ

สมรรถนะวิชาชีพครูท่ี

กำหนด 

  1043501 โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัยและ

ประเมินผล       2(1-2-3) 

Computer Programs for  Research and Evaluation 

 

  1044110  การประเมินโครงการทางการศึกษา                        

2(1-2-3) 

Educational Project  Evaluation 

 

  1051602 มนุษยสัมพันธ์สำหรบัคร ู 2(1-2-3) 

Human Relations for  Teachers 

 

  1053510 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์    3(2-2-5)       

Creative Thinking  Promotion 

 

  1095104 นันทนาการเบ้ืองต้นสำหรับครู         2(1-2-3)                    

 Introduction to Recreation for Teachers 

 

 

 



 

 

199 

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1131502 การใช้ภาษาไทยสำหรับครู   2(1-2-3)                         

Thai Language for Teachers 

 - บูรณาการในรายวิชา

ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสารสำหรับครู   1131602 การเขียนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู                

2(1-2-3) 

Writing for Professional Development 

 

6.2 วิชาเอก   เรียนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 

  วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต 

  วิชาการสอนวิชาเอก บังคับ 6 หน่วยกิต  

  วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

  (เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก)  

กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า            60   หน่วยกิต 

  (1) วิชาเอกเดี่ยว                          40   หน่วยกิต 

  (2) วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          20  หน่วยกิต   

 

ปรับลดจำนวน 

หน่วยกิตตามโครงสร้าง

หลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี 4 ป� 

  1131101 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย   2(2–0–4)              

Introduction to Linguistics for Thai  Language 

Teacher 

          ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทาง

ภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ภาษาไทยในระดับเสียง คำ 

ประโยค และความหมาย โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 

1132108 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย  

3(2-2-5) 

Linguistics for Thai Language Teacher 

              สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้

ท่ัวไปทางภาษาศาสตร์ เข้าใจทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบ

เสียง คำ วลี ประโยค ความหมาย และภาษาระดับ

- ปรับเพ่ิมจำนวน

หน่วยกิตตามโครงสร้าง

หลักสูตรระดับปริญญา

ตรี 4 ป� 

- ปรับปรุงเนื้อหา

รายวิชาโดยมุ่งเน้นการ
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

การนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอน

ภาษาไทย 

ข้อความ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์

เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

พัฒนาสมรรถนะด้าน

การสืบค้น วิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ความรู้ 

พัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านภาษาศาสตร์

ให้ทันสมัยยิ่งข้ึน 

  1132206  กวีนิพนธไ์ทย                        2(1–2–3)               

Thai  Poetry 

               ฉันทลักษณ์และข้อกำหนดของการแต่งคำ

ประพันธ์แต่ละประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต 

พินิจวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์ไทยแต่ละยุคสมัย 

สุนทรียะ เนื้อหา รูปแบบ ฝ�กทักษะสร้างสรรค์ผลงานทาง

ภาษาในรูปแบบกวีนิพนธ์       

1131205  วรรณคดีไทยคึกษา                 3(2-2-5)                       

Thai Literature Study           

              เข้ า ใจ ค วาม รู้ พ้ื น ฐ าน ขอ งว รรณ ค ดี

วรรณกรรม  รูปแบบ ประเภทของวรรณคดี ศัพท์

วรรณคดี ป กิณกะเทพนิยายท่ี เก่ียวกับวรรณคดี  

สามารถวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม รวมท้ัง

การประยุกต์ความรู้ทางวรรณคดีไทยศึกษาไปใช้ในการ

สอนวรรณคดีไทย 

 

 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาวรรณคดีไทย

ศึกษา 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1131102  หลักภาษาไทย                      3(3–0–6)    

Thai Language Grammar   

                 ลักษณะสำคัญของภาษาไทย หลักการและ

แนวคิดการศึกษาภาษาไทย ระบบเสียง คำ วลีและ

ประโยค หลักเกณฑ์และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตาม

บริบทสังคมวัฒนธรรมไทย 

 

1131104 หลักภาษาไทย                      3(2-2-5) 

Principles of Thai Language 

 สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและ

แนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคำ 

ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย  

ฝ�กปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์

ต่างๆ 

- ปรับเพ่ิมจำนวน

หน่วยกิตตามโครงสร้าง

หลักสูตรระดับปริญญา

ตรี 4 ป� 

- ปรับปรุงรายวิชาโดย

มุ่งเน้นการพัฒนา

สมรรถนะด้านการ

สืบค้น วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ค พัฒนา

องค์ความรู้ด้านหลัก

ภาษาให้เข้มข้นข้ึน 

  1131203 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย    3(3–0–6)   

Thai Literature Development 

             ลักษณะของวรรณคดีไทย วรรณคดีไทยสมัย

สุโขทัยถึงป�จจุบัน ความรู้และเหตุการณ์สำคัญ แต่ละยุค

สมัยและภาพสะท้อนชีวิตและสภาพสังคม พัฒนาการ

ด้านรูปแบบและสุนทรียภาพ เนื้อหา ความชื่นชมใน

1132214   พัฒนาการของวรรณกรรมไทย      

3(2-2-5) 

Development of Thai Literature 

 สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของ

วรรณคดีไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงป�จจุบัน ในด้านรูปแบบ  

แนวคิด เนื้ อหา กลวิธีการประพันธ์  เปรียบเทียบ

- ปรับเพ่ิมจำนวน

หน่วยกิตตามโครงสร้าง

หลักสูตรระดับปริญญา

ตรี 4 ป� 

- ปรับปรุงรายวิชาโดย

มุ่งเน้นการพัฒนา
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การเปล่ียนแปลง 

วรรณคดีไทย ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแต่ละ

สมัย และฝ�กปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแต่

ละยุคสมัย เพ่ือเป�นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดี

ไทยในชั้นเรียน 

สมรรถนะด้านการ

สืบค้นและวิเคราะห์

ข้อมูลวรรณคดีแต่ละ

สมัย พัฒนาเนื้อหา

รายวิชาให้มีความ

ครอบคลุมและทันสมัย 

  1131204  ภาษากับวัฒนธรรม                3(2–2–5)  

Language and Culture  

             ความหมาย ลักษณะ และความสำคัญของ

ภาษาและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม อิทธิพลของภาษา ภาษากับการสืบทอด

ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ โลกทัศน์ 

การเปลี่ ยนแปลงของภาษาตามบริบทของสั งคม

วัฒนธรรม การใชภ้าษาไทยในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  

    

1132215 ภาษากับวัฒนธรรม                3(2-2-5) 

Language and Culture 

 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของภาษากับวัฒนธรรม ภาษาในฐานะเครื่องมือสื่อสาร 

บันทึก และสืบทอดวัฒนธรรม และเครื่องมือประกอบ

สร้างความหมาย สามารถวิเคราะห์วัฒนธรรมท่ีสะท้อน

จากภาษา และสามารถอภิปรายปรากฏการณ์ ท่ี

เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 

 

 

- ปรับเปลี่ยนจาก

รายวิชาบังคับเป�น

รายวิชาเลือก  

- ปรับปรุงเนื้อหาโดย

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการสืบค้นและ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างภาษาและ

วัฒนธรรม 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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การเปล่ียนแปลง 

  1131303  วาทการสำหรับครู                  2(1–2–3) 

Art of Speech for Teacher 

             ห ลั ก ก า ร พู ด ส ำห รั บ ค รู  จิ ต วิ ท ย าแ ล ะ 

วัจนปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการพูด การพูดและการสื่อสาร 

การวิ เคราะห์การใช้ภาษา กลวิธีและศิลปะการพูด  

การสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมการพูด  

การประเมินผลและการปรับปรุง ฝ�กปฏิบัติการพูดใน

รูปแบบตา่ง ๆ 

1131304 การส่ือสารสำหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5)       

Communication for Thai Language Teacher 

 สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เก่ียวกับการฟ�ง  

การดู การพูด หลักการฟ�ง การดูและการพูด กลวิธีการ

ฟ�ง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝ�ก

ปฏิบัติการฟ�ง การดูและการพูดท้ังสถานการณ์จำลอง 

สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการ

ฟ�งและการพูดอย่างมีส่วนร่วม 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการสื่อสาร

สำหรับครูภาษาไทย  

  1132304 การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    3(2–2–5)    

Reading for Specific Purpose  

              ศึกษาวิธีการอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ การ

วิเคราะห์ประเด็นการสื่อสาร การวิเคราะห์กลวิธีการ

สื่อสาร การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและอิทธิพลของข้อเขียน

การอ่านสรุปความ การอ่านเพ่ือนำความรู้ไปใช้ การอ่าน

เพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าข้อเขียน ฝ�กทักษะ

การอ่านเพ่ือการรู้เท่าทันการสื่อสาร โดยการอ่านข้อเขียน

ประเภท ต่าง ๆ อาทิ ข่าว โฆษณา บทความ บทวิเคราะห์ 

1132311    การอ่านคิดพัฒนาชีวิต          3(2-2-5) 

Reading and Thinking for Life Development 

              สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับการอ่าน

และการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนท่ีส่งเสริมการอ่าน

และการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ�กปฏิบัติการอ่านการคิด ท้ังการจับใจความ สรุปความ 

วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ท้ังงาน

เขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี 

จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ใน

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการอ่านคิด

พัฒนาชีวิต 
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การเปล่ียนแปลง 

บทวิจารณ์ วรรณกรรม ร้อยแก้ว และร้อยกรอง ท้ังท่ี

ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน ์

รูปแบบต่างๆ 

  1133209  วรรณกรรมท้องถิ่น       3(2-2-5) 

Regional Literature  

 ความ ห ม าย  ค ว าม ส ำ คั ญ  คุ ณ ค่ าข อ ง

วรรณ กรรม ท้ อง ถ่ิน  ความ เป� นม าของการ ศึกษ า

วรรณกรรมท้องถ่ิน วรรณกรรมท้องถ่ินภูมิภาค   ต่าง ๆ 

วรรณกรรมอาเซียน ข้อแตกต่างระหว่างวรรณกรรมแบบ

ฉบับกับวรรณกรรมท้องถ่ิน ประโยชน์ของการศึกษา

วรรณกรรมท้องถ่ินและ แนวทางการนำไปใชป้ระโยชน์ใน

การสอนภาษาไทย   

1132216 วรรณกรรมท้องถิ่น                3(2-2-5) 

Regional Literature 

 สืบค้นและวิเคราะห์ลักษณะและประเภท

ของวรรณกรรมท้องถ่ินในภูมิภาคต่างๆ เช่น นิทาน 

ตำนาน เพลงพ้ืนบ้าน ฯลฯ ฝ�กวิเคราะห์วรรณกรรม

ท้องถ่ิน และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

- ปรับเพ่ิมจำนวน

หน่วยกิตตามโครงสร้าง

หลักสูตรระดับปริญญา

ตรี 4 ป� 

- ปรับปรุงรายวิชาโดย

มุ่งเน้นการพัฒนา

สมรรถนะด้านการ

สืบค้นและวิเคราะห์

วรรณกรรมท้องถ่ินให้

ทันสมัยมากข้ึน 

  1133306  การเขียนสำหรับครูภาษาไทย     3(2–2–5) 

Writing for Thai Language Teacher 

          หลักการท่ัวไปสำหรับการเขียน ประเภทการเขียน ทักษะการ

เขียนเพ่ือกิจธุระ ทักษะการเขียนสำหรับการจัดการเรียนรู้ ทักษะ

1132309 การเขียนสำหรับครูภาษาไทย    3(2-2-5) 

Writing for Thai Language Teacher 

 สืบ ค้น  วิ เคราะห์หลักและวิธีการเขียน 

ประเภทการเขียน ออกแบบงานเขียนการเขียนเพ่ือการ

- ปรับปรุงรายวิชาโดย

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการเขียนของ

ผู้เรียนให้มี
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การเขียนในการปฏิบัติงานครู ฝ�กทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ    จัดการความรู้ การเขียนเพ่ือการปฏิบัติงานครู การเขียน

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการประเมินผลการ

เขียนอย่างมีส่วนร่วม ฝ�กทักษะการเขียนประเภทต่างๆ 

ประสิทธิภาพและ 

ปรับปรุงเนื้อหาให้มี

ความทันสมัยมากข้ึน 

  1133307 การเขียนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   3(2–2–5) 

Writing  for  Specific Purpose  

             ศึกษาหลักการและทฤษฏีการเขียนเพ่ือ

จุดประสงค์เฉพาะ วิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีการเขียน 

ประสิทธิผลการเขียน ในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนหนังสือ

ราชการ ข่าว ประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการ

เขียนรูปแบบต่างๆในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ การ

เขียนเอกสารสิทธิ์และสัญญาต่าง ๆ ฝ�กปฏิบัติการเขียน

เพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   

 1131305 การเขียนทางวิชาการและวิชาชีพ 

   3(2-2-5)                                                             

Academic and Professional Writing 

 ฝ�กปฏิบัติการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระใน

รูปแบบต่างๆ พัฒนาผู้ เรียนให้ใช้ภาษาในงานเขียน

ประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการเขียนทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  1133308 การเขียนเชิงสร้างสรรค์             3(2–2–5)  

Creative  Writing 

 หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ประเภทงาน

เขียนเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเขียนเชิง

1132310  การเขียนเชิงสร้างสรรค์           3(2-2-5) 

Creative Writing 

              วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการ

เขียนสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เพ่ือการ

- ปรับปรุงเนื้อหา

รายวชิา โดยเพ่ิมเติม

ทฤษฎีและมุ่งเน้นการ

พัฒนาสมรรถนะด้าน
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การเปล่ียนแปลง 

สร้างสรรค์ ฝ�กปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สร้างงานเขียน ฝ�กปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์รูปแบบ

ต่างๆ ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง ท้ังสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

และสื่อออนไลน ์

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ให้มีความก้าวหน้า

ทันสมัยเท่าทันสังคมใน

ศตวรรษท่ี 21 

  1133309 การเขียนเชิงวิชาการ         2(1–2–3) 

Academic Writing 

              ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและกลวิธี

การเขียนเชิงวิชาการ การสืบค้น การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเรียบเรียงและการอ้างอิง วิเคราะห์ วิจารณ์งานเขียน

เชิงวิชาการ ฝ�กทักษะการเขียนเชิงวิชาการประเภทต่าง ๆ 

 1131305 การเขียนทางวิชาการและวิชาชีพ 

   3(2-2-5)                                                             

Academic and Professional Writing 

 ฝ�กปฏิบัติการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระใน

รูปแบบต่างๆ พัฒนาผู้ เรียนให้ใช้ภาษาในงานเขียน

ประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการเขียนทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  1133402  ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย 3(2-2-5)                

Camp for Thai Language Skills Development 

              ศึกษาและฝ�กกระบวนการจัดการเรียนรู้    

การออกแบบกิจกรรมบูรณาการ จัดการเรียนรู้ภาษาไทย

นอกชั้นเรียน ศึกษาหลักการและความรู้เก่ียวกับการจัด

ค่ายเชิงวิชาการ ฝ�กการวางแผน การบริหารจัดการ   

1133408 การจัดการเรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ 

3(2-2-5) 

Learning Management for Literacy 

   วิเคราะห์ป�ญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ

- ปรับเปลี่ยนจาก

รายวิชาบังคับเป�น

รายวิชาเลือก  

- ปรับปรุงเนื้อหาให้มี

ความทันสมัยมากข้ึน 

โดยเพ่ิมเติมแนวคิด
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การเปล่ียนแปลง 

การออกแบบกิจกรรมค่ายวิชาการ ฝ�กปฏิบัติการจัดค่าย

พัฒนาทักษะไทยอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์จริง   

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน  ทฤษฎผีสมผสานกับ

การฝ�กปฏิบัติใน

สถานท่ีจริง 

  1133501  การศึกษางานวิจัยทางภาษาและ

วรรณกรรมไทย                                  3(2–2–5)  

Research  Study and Application in Thai  

language and  Literature  

             ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย

โดยสังเขป การศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยทางภาษาไทย 

วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา การใช้ภาษาไทย การจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ�กทักษะการจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจยัเป�นฐาน 

1133502  ก าร วิ จั ยแ ละพั ฒ น าน วัต กรรมทาง

ภาษาไทย                                         3(2-2-5) 

Research and Innovation Development in Thai 

Language 

              สืบค้น วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลักการ

และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวิจัยทางภาษาไทย วรรณคดี

ไทย และการสอนภาษาไทย ฝ�กการปฏิบัติการวิจัยทาง

ภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทย 

สามารถระบุป�ญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้าง

เครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลการวิจัยและ

นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ 

 

 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมทาง

ภาษาไทย 
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การเปล่ียนแปลง 

  1134202  คติชนวิทยา                         3(2–2–5)                       

Folklore 

              ความหมาย ความเป�นมา ขอบข่าย และ

วิธีการศึกษาคติชนวิทยา วิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรม  

ท้ังวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์  

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์ทาง

ภาษาไทย ฝ�กปฏิบัติการเก็บข้อมูลทางด้านคติชนวิทยา

ภาคสนาม     

1133213 คติชนวิทยา                         3(2-2-5) 

Folklore               

 สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป�นมา 

ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าท่ีของคติชน ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ 

ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา การจำแนกและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชน

วิทยาในการอภิ ป ราย ข้อ มูล  เน้ นการฝ� กปฏิ บั ติ

ภาคสนามและการทำวิจัย นำข้อมูลคติชนวิทยาใน

ท้องถ่ินมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

- ปรับปรุงรายวิชาโดย

มุ่งเน้นการพัฒนา

สมรรถนะผูเ้รียนให้มี

ความรักและรอบรู้

เก่ียวกับท้องถ่ิน 

ส่งเสริมการฝ�กปฏิบัติ

ภาคสนาม และการ 

บูรณาการความรู้ความ

เข้าใจจากท้องถ่ินมาใช้ใน

การเรียนการสอนมากข้ึน 

  1134203 การศึกษาวรรณกรรมเฉพาะเรื่อง  3(2-2-5) 

Specific Literature Studies 

            ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรม

เฉพาะเรื่อง การได้รับการยกย่องในมิติต่าง ๆ รูปแบบ 

เนื้อหา แนวคิด และศิลปะการประพันธ์ คุณค่า วิเคราะห์ 

วิจารณ์วรรณกรรมเฉพาะเรื่องและนำเสนอผลงาน 

1131205  วรรณคดีไทยคึกษา                 3(2-2-5)                       

Thai Literature Study           

เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของวรรณคดีวรรณกรรม  

รูปแบบ ประเภทของวรรณคดี ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ

เทพนิยายท่ีเก่ียวกับวรรณคดี สามารถวิเคราะห์วิจารณ์

วรรณคดีวรรณกรรม รวมท้ังการประยุกต์ความรู้ทาง

วรรณคดีไทยศึกษาไปใช้ในการสอนวรรณคดีไทย 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาวรรณคดีไทย

ศึกษา 
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การเปล่ียนแปลง 

  1134403 การสร้างบทเรียนภาษาไทย       3(2–2–5)    

Production of Teaching Materials   

  ความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับการสร้างบทเรียน

ภาษาไทย แนวคิด พัฒนาการด้านรูปแบบองค์ประกอบ

แต่ละสมัย การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

ภาษาไทย ปฏิบัติการสร้างบทเรียนภาษาไทย การ

ประเมินผลและการพัฒนาบทเรียนภาษาไทย 

1133405   การออกแบบการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระ

ภาษาไทย                                     3(2-2-5) 

Design of Thai Language Learning Management 

วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทำคำอธิบาย

รายวิชา หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ มีทักษะและเทคนิคการจัดการ

เรียนรู้และสื่อ สามารถวัดผลและประเมินผล ฝ�ก

ปฏิบั ติการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ มสาระ

ภาษาไทย 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระภาษาไทย 

  1134501 การวิจัยทางภาษาไทย              3(2–2–5)    

Research Methodology in Thai Language 

 ทฤษฎี ท่ีใช้ ในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทาง

ภาษาไทย ปฏิบั ติ การวิจัยภาษาไทยและนำเสนอ

ผลการวิจัยทางภาษาไทย   

 

1133502  ก าร วิ จั ยแ ละพั ฒ น าน วัต กรรมทาง

ภาษาไทย                                         3(2-2-5) 

Research and Innovation Development in Thai 

Language 

              สืบค้น วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลักการ

และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวิจัยทางภาษาไทย วรรณคดี

ไทย และการสอนภาษาไทย ฝ�กการปฏิบัติการวิจัยทาง

- ปรับปรุงชื่อรายวิชา

และพัฒนาเนื้อหา

รายวิชาให้มีความ

ทันสมัยมากข้ึน 

 



 

 

210 

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

ภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทย 

สามารถระบุป�ญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้าง

เครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลการวิจัยและ

นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ 

  1134502 สัมมนาภาษาไทย                   3(2–2–5) 

Seminar  on  Thai  Language 

               ความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีการจัดสัมมนา 

วิเคราะห์ป�ญหาเฉพาะเรื่องด้านการใช้ภาษาไทยจาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ วิเคราะห์ป�ญหาในการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทย ฝ�กปฏิบัติการสัมมนาทางภาษาไทยและการ

จัดการความรู ้

1133503  สัมมนาการพัฒนาองค์ ความรู้ และ

นวัตกรรมทางภาษาไทย             1(0-3-2) 

Seminar on Knowledge and Innovation 

Development in Thai Language 

        สืบ ค้น  วิ เคราะห์  และจัดทำโครงงานและ

สัมมนาภาษาทางภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอน

ภาษาไทย ฝ�กปฏิบัติการกำหนดประเด็นป�ญหา สืบค้น

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอใน

รูปแบบโครงงานและสัมมนาเชิงวิชาการ  

- ปรับลดจำนวนหน่วย

กิตตามโครงสร้าง

หลักสูตร 4 ป� 

- ปรับปรุงชื่อรายวิชา

และพัฒนาเนื้อหา

รายวิชาให้มีความ

ทันสมัยมากข้ึน 

 

  1134401  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย             3(2-2-5)               

Curriculum and  Learning  Management in  

1133408 การจัดการเรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ 

3(2-2-5) 

Learning Management for Literacy 

- ปรับเปลี่ยนจาก

รายวิชาบังคับเป�น

รายวิชาเลือก  
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Learning Thai Language   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิเคราะห์สาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้ การจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำรายวิชาเพ่ิมเติม เทคนิค

วิธีการจัดการเรียนรู้  สื่อ การวัดผลและประเมินผล  

ฝ�กปฏิบัติการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย   

  วิเคราะห์ป�ญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน  

- ปรับปรุงเนื้อหาให้มี

ความทันสมัยมากข้ึน 

โดยเพ่ิมเติมแนวคิด

ทฤษฎผีสมผสานกับ

การฝ�กปฏิบัติใน

สถานท่ีจริง 

  1134402  ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ

บูรณาการ                            3(2-2-5) 

Integrated Thai Learning  Management Skills 

                ความหมายและความสำคัญ ของการ 

บูรณาการ ปรัชญา แนวคิดท่ีสำคัญเก่ียวกับการบูรณา

การ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปฏิบัติการ

ทดลองการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระ

ภาษาไทย 

1133406   การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

แบบบูรณาการ                             3(2-2-5) 

Integrated in Thai Language Learning 

Management  

วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีสำคัญเก่ียวกับการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ จัดทำหน่วยและแผนการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทยแบบบูรณาการ มีเทคนิควิธีการจัดการ

เรียนรูแ้บบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ปฏิบัติการทดลองการ

จัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยแบบบรูณาการ 

-ปรับปรุงชือ่รายวิชา

และพัฒนาเนื้อหาโดย

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี

ความรู้ด้านการบูรณา

การในศาสตร์ต่างๆเพ่ือ

จัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการอย่าง

สร้างสรรค์ 
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การเปล่ียนแปลง 

  1132104 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย    2(2–0–4)  

Foreign Languages in Thai  

              ตระกูลภาษา การแบ่งกลุ่มภาษา ป�จจัยทาง

สังคมวัฒนธรรมท่ีส่งผลให้ภาษา ต่างประเทศเข้ามา

ปะปนในภาษาไทย ลักษณะการยืมคำภาษาต่างประเทศ

มาใช้ในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อ

ภาษาไทย วิเคราะห์การใช้ภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏใน

ภาษาและวรรณกรรมไทย 

1131105  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   2(1-2-3) 

Foreign Language in Thai Language 

  สื บ ค้ น  วิ เค ร า ะ ห์ ภู มิ ห ลั ง ข อ ง ก า ร รั บ

ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการสังเกต

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคำ การ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคำยืมในด้านเสียง คำ และ

ความหมาย การนำคำยืมมาใช้ในบริบทต่างๆของ

สั งคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ ท่ี มีต่ อ

ภาษาไทย ฝ�กปฏิบัติ การรวบรวม จำแนก วิเคราะห์คำ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศท่ี

หลากหลาย เพ่ือนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- ปรับเปลี่ยนหน่วยกิต 

- ปรับปรุงรายวิชาเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนให้มีความรู้ท่ี

ทันสมัยและสอดคล้อง

กับบริบทการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 

  1132105  โครงสร้างภาษาไทย    2(2-0-4)  

Thai Language Structure  

              เสียงและระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างของ

พยางค์ การสร้างคำ ชนิดและหน้าท่ีของคำ โครงสร้างวลี 

ประโยค และสัมพันธสารในภาษาไทย 

1131104 หลักภาษาไทย                      3(2-2-5) 

Principles of Thai Language 

สืบค้น วิเคราะห์  สั งเคราะห์หลักการและ

แนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคำ 

ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย  

ฝ�กปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาหลักภาษาไทย 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1132106 พัฒนาการของภาษาไทย           2(2–0–4)         

Development of Thai Language 

             การเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาไทยด้านการ

เขี ยน รูป คำ เสี ย ง  ก ารใช้ ค ำ การป ระกอบ รูป คำ 

ความหมายของคำและศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค

และข้อความ ลักษณะการใช้ภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึง

ป�จจุบัน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลง 

 1132109 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 

Development of Thai Language 

 วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัย

สุโขทัยจนถึงป�จจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยใน

ด้านเสียง คำ ประโยค ความหมายและสำนวนใน

ภาษาไทย จากกรณีศึกษา เอกสาร และสารสนเทศท่ี

หลากหลาย  เข้ าใจ พัฒ นาการและลั กษณ ะการ

เปลี่ยนแปลงของภาษาไทย สามารถอธิบายและ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการเรียนการสอนได ้

- ปรับเปลี่ยนจาก

รายวิชาเลือกเป�น

รายวิชาบังคับ 

- ปรบัเพ่ิมหน่วยกิต 

- ปรับปรุงเนื้อหาให้

ทันสมัยมากข้ึน 

  1132208  วรรณกรรมของกวีเอก            3(3–0–6)  

 Literature of Great Writers 

              ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกท่ี

สำคัญของไทย อาเซียน เอเชีย และตะวันตกโดยศึกษา

วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขนบธรรมเนียมการแต่ง การใช้

ภาษา แนวคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์วรรณกรรมของกวีเอก    

1133214 วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ       3(2-2-5)        

Comparative Thai Literature 

       วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการและแหล่งอิทธิพลของ

วรรณกรรมต่างประเทศท่ีมีต่อวรรณกรรมไทย วิเคราะห์

วรรณกรรมเรื่องเด่นท่ีได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ 

รวมถึงการเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่

ในลักษณะการสืบทอดและการดัดแปลง เช่น นวนิยาย 

บทละครโทรทัศน์ ฯลฯ 

- บูรณาการในรายวิชา

วรรณกรรมไทย

เปรียบเทียบ  
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1132209  วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา                                   

2(1–2–3)    

Literature on Thai Customs and Religions 

             วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา รูปแบบ 

เนื้อหา แนวคิด การใช้ภาษาและคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่าง

ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อกับวรรณคดีท่ีมีต่อสังคม 

1131205  วรรณคดีไทยคึกษา                 3(2-2-5)                       

Thai Literature Study           

              เข้ า ใจ ค วาม รู้ พ้ื น ฐ าน ขอ งว รรณ ค ดี

วรรณกรรม  รูปแบบ ประเภทของวรรณคดี ศัพท์

วรรณคดี ป กิณกะเทพนิยายท่ี เก่ียวกับวรรณคดี  

สามารถวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรม รวมท้ัง

การประยุกต์ความรู้ทางวรรณคดีไทยศึกษาไปใช้ในการ

สอนวรรณคดีไทย 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาวรรณคดีไทย

ศึกษา 

 

  1132210 วรรณกรรมสังคมและการเมือง    3(3–0–6) 

Social and Political Literature 

            วรรณคดีและวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ถึงป�จจุบัน ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม

กับสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง 

และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญในแต่ละยุคสมัย    

1133214 วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ       3(2-2-5)        

Comparative Thai Literature 

       วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการและแหล่งอิทธิพล

ของวรรณกรรมต่างประเทศท่ีมีต่อวรรณกรรมไทย 

วิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องเด่น ท่ีได้รับ อิทธิพลจาก

ต่างประเทศ รวมถึงการเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยกับ

สื่อสมัยใหม่ในลักษณะการสืบทอดและการดัดแปลง 

เช่น นวนิยาย บทละครโทรทัศน์ ฯลฯ 

- บูรณาการในรายวิชา

วรรณกรรมไทย

เปรียบเทียบ  
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1132213 การศึกษาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา                                

2(2–0–4)   

Sociological Aspect of the Thai  Language 

             ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเบื้องต้น ความสัมพันธ์

ระหว่างภาษากับสังคม วิเคราะห์การใช้ภาษาไทยท่ี

แตกต่างกันในสังคมไทย พัฒนาการของภาษา การแปร 

การรับภาษา อิทธิพลทางภาษาไทยและภาษาถ่ินท่ีมีต่อ

การเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา   

1132111 ภาษาศาสตร์สังคม               3(2-2-5) 

Sociolinguistics 

   ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ป�จจัยทางสังคมท่ีมี

ผลต่อการใช้ภาษาและการแปรของภาษา สามารถ

วิเคราะห์อภิปรายปรากฏการณ์เก่ียวกับการใช้ภาษา

และการแปรของภาษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมด้วยแนวคิดด้าน

ภาษาศาสตร์สังคม 

- ปรับเปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

- ปรับเพ่ิมจำนวน

หน่วยกิตตามโครงสร้าง

หลักสูตรครู 4 ป� 

- ปรับปรุงเนื้อหา

รายวชิาให้ทันสมัยมาก

ข้ึน 

  1132305 การอ่านเพ่ือพัฒนาป�ญญา 2(1-2-3)                          

Reading for Intellectual Development 

             การอ่านเพ่ือการเรียนรู้  องค์ประกอบของ

ความรู้และทักษะการอ่าน การสร้างสรรค์ความรู้  

กิจกรรมการพัฒนาการอ่าน ฝ�กทักษะการอ่านเพ่ือพัฒนา

ป�ญญา    

1132311    การอ่านคิดพัฒนาชีวิต          3(2-2-5) 

Reading and Thinking for Life Development 

       สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับการอ่านและการคิด 

แนวคิดทฤษฎีการสอนท่ีส่งเสริมการอ่านและการคิด 

หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ�กปฏิบัติการ

อ่านการคิด ท้ังการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ 

ประเมินค่า และวจิารณญาณ ท้ังงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง 

ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี  จากสื่อสิ่ งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการอ่านคิด

พัฒนาชีวิต 



 

 

216 

ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1133211  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อ

วรรณกรรมไทย                    2(2–0–4)  

Influence of Foreign Literature on Thai Literature 

             ศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศท่ี

สำคัญท้ังตะวันออกและตะวันตกท่ีมีวรรณกรรมไทย 

ตั้งแต่โบราณจนถึงป�จจุบันด้านเนื้อหา แนวคิด ภาษาและ

รูปแบบ 

1133214 วรรณกรรมไทยเปรียบเทียบ       3(2-2-5)        

Comparative Thai Literature 

       วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการและแหล่งอิทธิพลของ

วรรณกรรมต่างประเทศท่ีมีต่อวรรณกรรมไทย วิเคราะห์

วรรณกรรมเรื่องเด่นท่ีได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ 

รวมถึงการเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่

ในลักษณะการสืบทอดและการดัดแปลง เช่น นวนิยาย 

บทละครโทรทัศน์ ฯลฯ 

- ปรับเปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

- ปรับเพ่ิมจำนวน

หน่วยกิตตามโครสร้าง

หลักสูตร 4 ป� 

- ปรับปรุงเนื้อหาให้

ทันสมัยมากข้ึน 

  1134205 การอ่านจารึกและเอกสารโบราณ  2(2-0-4)                             

Palaeography and Epigraphy 

             ประวัติและพัฒนาการตัวอักษร ประเภท  

การแพร่กระจายของอักษรไทย ฝ�กอ่านและปริวรรตตัว

อักษรไทย เนื้อหาสาระ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ี

ได้จากการอ่านจารึกและเอกสารโบราณ    

 1132109 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 

Development of Thai Language 

วิเคราะห์ พัฒนาการของภาษาไทยตั้ งแต่สมัย

สุโขทัยจนถึงป�จจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยใน

ด้านเสียง คำ ประโยค ความหมายและสำนวนใน

ภาษาไทย จากกรณีศึกษา เอกสาร และสารสนเทศท่ี

หลากหลาย  เข้ าใจ พัฒ นาการและลั กษณ ะการ

เปลี่ยนแปลงของภาษาไทย สามารถอธิบายและ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการเรียนการสอนได้ 

- บูรณาการเนือ้หาใน

รายวิชาพัฒนาการของ

ภาษาไทย 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1133106  ภาษาไทยถิ่น                        2(1–2–3)     

Dialectology 

              ความหมายของภาษาไทยถ่ิน การจำแนก

ภาษาไทยถ่ินในภูมิภาคต่าง ๆ เปรียบเทียบความแตกต่าง

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษา ไทยถ่ิน ในด้าน

เสียง คำ วากยสัมพันธ์ปฏิบัติการวิจัยภาษาไทยถ่ิน 

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย   

1132215 ภาษากับวัฒนธรรม                3(2-2-5) 

Language and Culture 

 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของภาษากับวัฒนธรรม ภาษาในฐานะเครื่องมือสื่อสาร 

บันทึก และสืบทอดวัฒนธรรม และเครื่องมือประกอบ

สร้างความหมาย สามารถวิเคราะห์วัฒนธรรมท่ีสะท้อน

จากภาษา และสามารถอภิปรายปรากฏการณ์ ท่ี

เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 

 

- บูรณาการในรายวิชา

ภาษากับวัฒนธรรม 

  1132308  ศิลปะการอ่านออกเสียง   2(1-2-3)                                     

Reading Aloud Technique 

              ประเภทของการอ่าน  วิ ธีการออกเสี ยง  

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ศิลปะ

การใช้เสียง การขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน ฝ�กปฏิบัติการอ่าน

ออกเสียง 

1131306  ศิลปะการอ่านออกเสียง           3(2-2-5) 

Art of Reading Aloud 

         สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของคำประพันธ์รูปแบบ

ต่างๆ ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึงป�จจุบัน หลักการ

อ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝ�กปฏิบัติการอ่านออก

เสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอน

อ่านออกเสียงแต่ละประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่านออก

เสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง 

- ปรับเพ่ิมจำนวน

หน่วยกิตตามโครงสร้าง

หลักสูตร 4 ป� 

- ปรับปรุงเนื้อหา

รายวิชาให้มีความ

หลากหลายและ

ทันสมัยมากข้ึน 
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การเปล่ียนแปลง 

  1132306   การพูด การฟ�ง เพ่ือสัมฤทธิผล  2(1–2–3)  

Efficient Speaking and  Listening  for Achievement 

             วัจนกรรมเบื้องต้น หลักการและทฤษฎีการ

สื่อสาร กระบวนการรับ–ส่งสารด้วยการพูดและการฟ�ง 

องค์ประกอบ รูปแบบ กลวิธีและมารยาทในการพูดและ

การฟ�งสารประเภทต่าง ๆ ฝ�กปฏิบัติการฟ�ง และการพูด

ในสถานการณ์ต่าง ๆ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีวิจารณญาณ 

1131304 การส่ือสารสำหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5)       

Communication for Thai Language Teacher 

 สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เก่ียวกับการฟ�ง  

การดู การพูด หลักการฟ�ง การดูและการพูด กลวิธีการ

ฟ�ง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝ�ก

ปฏิบัติการฟ�ง การดูและการพูดท้ังสถานการณ์จำลอง 

สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการ

ฟ�งและการพูดอย่างมีส่วนร่วม 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการสื่อสาร

สำหรับครูภาษาไทย  

  1133401  การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก      2(1–2–3)                

Writing  Children’s  Books                       

              ศึกษาความหมาย จุดมุ่งหมาย ประเภทและ

พัฒนาการของหนังสือสำหรับเด็ก หลักการสร้างหนังสือ

สำหรับเด็ก จิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก เทคนิคการสร้าง

เรื่องภาพประกอบ การเลือกขนาดตัวอักษร  และการ 

จัดรูป เล่ม สำรวจหนั งสือและนิตยสารสำหรับ เด็ก  

การวิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือสำหรับเด็ก ฝ�กทำ

หนังสือและนิตยสารสำหรับเด็ก 

1133407 ส่ือและนวัตกรรมการเรียนรูก้ลุ่มสาระ

ภาษาไทย                                         3(2-2-5) 

Media and Innovation of Thai Language Learning  

            สามารถเลือก ใช้ และบำรุงรักษาสื่อการเรียนรู้

ภาษาไทย ออกแบบ ผลิต ทดลองใช้  ประเมิน และ

ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย พัฒนานวัตกรรมให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้

ภาษาไทย สร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับ

หลักสูตร 

- บูรณาการในรายวิชา

สื่อและนวัตกรรมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาไทย 
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การเปล่ียนแปลง 

  1134204 คีตวรรณกรรมประกอบบทเรียน   2(1–2–3) 

Thai Composer  Literature Study and Application  

            ศึกษาลักษณะ แบบแผน ทำนอง ทฤษฎีขับร้อง

เพลงไทยสมัยต่าง ๆ การใช้ภาษาสื่อความคิดและอารมณ์ 

เพลงไทยท่ีปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งและเพลง

ไทยสากลท่ีสำคัญเพ่ือประยุกต์ใช้ประกอบบทเรียน 

1131306  ศิลปะการอ่านออกเสียง           3(2-2-5) 

Art of Reading Aloud 

         สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของคำประพันธ์รูปแบบ

ต่างๆ ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึงป�จจุบัน หลักการ

อ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝ�กปฏิบัติการอ่านออก

เสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอน

อ่านออกเสียงแต่ละประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่านออก

เสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง 

- บรูณาการเนื้อหาใน

รายวิชาศิลปะการอ่าน

ออกเสียง 

  1134404  การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ                              

2(1-2-3) 

Teaching Thai for Foreigners  

             แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับการสอนภาษาไทย

สำหรับชาวต่างประเทศ หลักการจัดการเรียนการสอน 

คุณลักษณะ เทคนิคการสอน การสร้างบทเรียน การแก้ไข

ป�ญหาการออกเสียง ปฏิบัติการการสอนภาษาไทยสำหรับ

ชาวต่างประเทศ 

1133409  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสอง                                          

3(2-2-5) 

Teaching Thai as a Second Language 

             วิเคราะห์อิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีมี

ผลต่อการสอนภาษาไทยในฐานะท่ีสอง ฝ�กปฏิบัติการ

สอนภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสอง ออกแบบและสร้าง

บทเรียน ผลิตสื่อและนวัตกรรม วัดและการประเมินผล

การเรียนรู้ 

- ปรับเปลีย่นจาก

รายวิชาบังคับเป�น

รายวิชาเลือก 

- ปรับเปลีย่นชื่อรายวชิา 

- ปรับเพ่ิมหน่วยกิต ตาม

โครงสร้างหลักสูตร 4 ป� 

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา

ให้ทันสมัยมากข้ึน 
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การเปล่ียนแปลง 

  1133310  การอ่านเชิงวิชาการ       3(2-2-5) 

Academic Reading   

              หลักการและกระบวนการอ่านเอกสารทาง

วิชาการ การวิเคราะห์ รวบรวม ประมวลความรู้จากการ

อ่านเชิงวิชาการ การสังเคราะห์ความรู้ อภิปรายแนวคิด/

แนวทางในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 1131305 การเขียนทางวิชาการและวิชาชีพ 

   3(2-2-5)                                                             

Academic and Professional Writing 

 ฝ�กปฏิบัติการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระใน

รูปแบบต่างๆ พัฒนาผู้ เรียนให้ใช้ภาษาในงานเขียน

ประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการเขียนทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  1131401  การจัดการเรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได้                                   

2(1-2-3) 

Learning Management for Literacy                                                          

              หลักการอ่านและการเขียนคำไทย วิเคราะห์

ป� ญ ห าก าร อ่ าน แ ละก าร เขี ย น  แ น วท างก ารจั ด

ก ร ะ บ ว น ก าร เรี ย น รู้ เ พ่ื อ ก า ร อ่ าน อ อ ก เขี ย น ได้   

การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมเพ่ือการอ่านออกเขียนได้ 

1133408 การจัดการเรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ 

3(2-2-5) 

Learning Management for Literacy 

   วิเคราะห์ป�ญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือการอ่านออกเขียนได้ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน  

- ปรับเพ่ิมหนว่ยกิต 

ตามโครงสร้างหลักสูตร 

4 ป� 

- ปรับปรุงเนื้อหาให้มี

ความทันสมัยมากข้ึน 

โดยเพ่ิมเติมแนวคิด

ทฤษฎผีสมผสานกับ

การฝ�กปฏิบัติใน

สถานท่ีจริง 
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การเปล่ียนแปลง 

  1132107  การตีความ                          2(1–2–3)                    

Interpretation 

              ความหมายและความสำคัญ ประเภทของการ

ตีความ หลักการและกระบวนการตีความ องค์ประกอบ

ในบริบททางภาษา (Text) และบริบทอ่ืน ๆ (Context)  

ท่ีเก่ียวข้อง กลวิธีการอ่านตีความตัวบทภาษา วรรณคดี

และวรรณกรรม วิเคราะห์เจตนาของผู้ส่งสาร ฝ�กทักษะ

การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป   

 

 

1132311    การอ่านคิดพัฒนาชีวิต          3(2-2-5) 

Reading and Thinking for Life Development 

              สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับการอ่าน

และการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนท่ีส่งเสริมการอ่าน

และการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ�กปฏิบัติการอ่านการคิด ท้ังการจับใจความ สรุปความ 

วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ท้ังงาน

เขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี 

จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ใน

รูปแบบต่างๆ 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการอ่านคิด

พัฒนาชีวิต 

  1133311  ทักษะการคิดและการเขียนเพ่ือจุดประสงค์

เฉพาะ                                  3(2–2–5)  

Thinking Skills and Writing for  Specific Purpose 

 ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝ�กทักษะการคิดและ

ปฏิบัติการเขียนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะในรูปแบบต่าง ๆ    

 1131305 การเขียนทางวิชาการและวิชาชีพ 

   3(2-2-5)                                                             

Academic and Professional Writing 

 ฝ�กปฏิบัติการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระใน

รูปแบบต่างๆ พัฒนาผู้ เรียนให้ใช้ภาษาในงานเขียน

ประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการเขียนทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
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การเปล่ียนแปลง 

  1133403 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย    3(2-2-5) 

Activities for Thai Language Skills Development  

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง กิจกรรมการเรียน

การสอนทักษะภาษาไทย จิตตป�ญญาศึกษา การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรม

ประเภทค่ายวิชาการ ฝ�กปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนา

ทักษะภาษาไทย   

1133405   การออกแบบการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระ

ภาษาไทย                                     3(2-2-5) 

Design of Thai Language Learning Management 

วิ เคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทำคำอธิบาย

รายวิชา หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ มีทักษะและเทคนิคการจัดการ

เรียนรู้และสื่อ สามารถวัดผลและประเมินผล ฝ�ก

ปฏิบั ติการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ มสาระ

ภาษาไทย 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระภาษาไทย 

  1133211  บทอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับภาษาและ

วรรณคดีไทย                  3(2-2-5) 

Reading English on Thai language and Literature 

             วิธีการอ่าน การแปล ศัพท์วิชาการ ตัวอย่าง

บทอ่านภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับภาษาและวรรณคดีไทย 

ฝ�กทักษะการอ่านบทอ่านภาษา อังกฤษท่ีเก่ียวกับภาษา

และวรรณคดีไทย 

1133312 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 

English for Thai Teacher 

           เข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางด้านการสอน 

ภาษาไทย และวรรณคดีไทย อ่านและแปลข้อมูลทาง

วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับครูภาษาไทย ฝ�กปฏิบัติเรียนการ

สอนและการนำเสนอเป�นภาษาอังกฤษ สามารถใช้

ภาษาอังกฤษในการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ 

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับครูภาษาไทย 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

  1134405  นวัตกรรมและส่ือการเรียนการสอน

ภาษาไทย                            2(1-2-3) 

Innovation andInstructional Medias in Thai 

Subject          

              ความหมายและความสำคัญ แหล่งเรียนรู้  

ประเภทและคุณสมบัติ สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการ

เรียนรู้ภาษาไทย การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ปฏิบัติการ

สร้างนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย  

การประเมินคุณภาพและการพัฒนา       

1133407 ส่ือและนวัตกรรมการเรียนรูก้ลุ่มสาระ

ภาษาไทย                                         3(2-2-5) 

Media and Innovation of Thai Language Learning  

            สามารถเลือก ใช้ และบำรุงรักษาสื่อการ

เรียนรู้ภาษาไทย ออกแบบ ผลิต ทดลองใช้  ประเมิน 

และปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย พัฒนานวัตกรรม

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้

ภาษาไทย สร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับ

หลักสูตร 

- ปรับเปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 

- ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 

ตามโครงสร้างหลักสูตร 

4 ป� 

- ปรับปรุงเนื้อหาให้

ทันสมัยมากข้ึน 

  1133404  การเล่นทางภาษากับการบูรณาการ

ประกอบบทเรียน                     2(1-2-3) 

Thai Language Games and Integration Includes 

Lessons  

              ความหมาย  ความสำคัญ  บทบาทของ

ภาษาไทยในสังคมไทย ประเภทการเล่นทางภาษา  

ภูมิป�ญญาและคุณค่าของภาษาไทย การพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณ การใช้ประโยชน์ใน

1133405   การออกแบบการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระ

ภาษาไทย                                     3(2-2-5) 

Design of Thai Language Learning Management 

วิ เคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทำคำอธิบาย

รายวิชา หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ มีทักษะและเทคนิคการจัดการ

เรียนรู้และสื่อ สามารถวัดผลและประเมินผล ฝ�ก

- บูรณาการเนื้อหาใน

รายวิชาการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระภาษาไทย 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

การบูรณาการประกอบบทเรียนและการเรียนการสอน

ภาษาไทย 

ปฏิบั ติการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่ มสาระ

ภาษาไทย 

   1131206 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือความบันเทิง  

3(2-2-5) 

Art of Language Usage for Entertainment 

             ออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมการสร้างความ

บันเทิงโดยมีภาษาเป�นองค์ประกอบ ฝ�กปฏิบัติการใช้

ภาษาเพ่ือสร้างความบันเทิงโดยคำนึงถึงความสอดคล้อง

เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานการณ์ 

และบริบททางวัฒนธรรม พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้

ภาษาเพ่ือสร้างความบันเทิงแก่ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

-เพ่ิมรายวิชาเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ให้มีความรู้ท่ีทันสมัย

และสอดคล้องกับ

บริบทการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 

   1131105  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   2(1-2-3) 

Foreign Language in Thai Language 

               สื บ ค้น  วิ เค ราะห์ ภู มิ ห ลั งของการรั บ

ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการสังเกต

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคำ การ

-เพ่ิมรายวิชาเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ให้มีความรู้ท่ีทันสมัย

และสอดคล้องกับ

บริบทการศึกษาใน
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคำยืมในด้านเสียง คำ และ

ความหมาย การนำคำยืมมาใช้ในบริบทต่างๆของ

สั งคมไทย อิทธิพลของภาษาต่ างประเทศ ท่ี มีต่ อ

ภาษาไทย ฝ�กปฏิบัติ การรวบรวม จำแนก วิเคราะห์คำ

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศท่ี

หลากหลาย เพ่ือนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ศตวรรษท่ี 21 

   1132112 ภาษาไทยในส่ือมวลชน            3(2-2-5) 

Thai Language in Mass Media 

 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ลักษณะของ

ภาษาไทยท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ 

และสื่ อ อิน เทอร์ เน็ ต  อิทธิพลของการใช้ภ าษาใน

สื่ อ ม วล ช น ต่ อ ค น ใน สั งค ม  พั ฒ น าผู้ เรี ย น ให้ มี

ความสามารถในการตีความและมีความรู้เท่าทันสื่อ 

- เพ่ิมรายวิชาเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัย มุ่งพัฒนา

สมรรถนะด้านการ

สืบค้นและวิเคราะห์

การใช้ภาษาของ

สื่อมวลชน เพ่ิมเติม

ทักษะการรู้เท่าทัน 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

   1132113 อรรถศาสตร ์                       3(2-2-5) 

Semantics 

 ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ าแ ล ะวิ เค ราะห์ ลั กษ ณ ะ

ความหมายของภาษา ท้ังในระดับคำ ระดับประโยค 

และระดับข้อความ สามารถวิเคราะห์และอภิปราย

ปรากฏการณ์ทางความหมายท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสารด้วย

แนวคิดด้านอรรถศาสตร ์

- เพ่ิมรายวิชาเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัย เพ่ิมเติม

เนื้อหาท่ีจำเป�นให้

ครอบคลุม 

   1132217 วรรณกรรมวิจารณ์                3(2-2-5)               

Literature Criticism 

 เข้าใจประวัติความเป�นมาและพัฒนาการ

ของการวิจารณ์วรรณกรรมไทย กรอบแนวคิด และ

ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ วิเคราะห์บริบทของสังคมท่ี

ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ประยุกต์ใช้ทฤษฎี

วรรณคดีวิจารณ์ในการวิจารณ์วรรณคดีไทย 

- เพ่ิมรายวิชาโดย

มุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะการ

วิพากษ์วิจารณ์ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมการ

วิจารณ์ เพ่ิมเติมเนื้อหา

ท่ีทันสมัย 
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ท่ี รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระสำคัญ/เหตุผล

การเปล่ียนแปลง 

   1133212  วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน  3(2-2-5) 

Selected Literature in Textbooks 

              วิ เค ราะห์ ว รรณ ก รรม คั ดส รร ท่ี อยู่ ใน

แบบเรียน ท้ังด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความงาม

ทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

- เพ่ิมรายวิชาโดย

พัฒนาเนื้อหาให้มี

ความลุ่มลึก บูรณาการ

วิธีการเรียนรู้ท่ี เน้น

การฝ�กปฏิบัติ 

7 หมวดวิชา

เลือกเสรี 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาในหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีป�) พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่�) พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  

และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาชีพครู  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�)  

พ.ศ. 2562 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  

หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู้   

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม

และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  

3(2-2-5)      

1002101 นโยบายและการบริหาร

คุณภาพการศึกษา              3(2-2-5) 

 1. ค่านิยมของครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ

เป�นคร ู

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

ความเป�นครู                      3(2-2-5)                         

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา

การศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษา

ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ 

3. จิตวิทยาสำหรับครเูพ่ือจัดการ

เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ป�ญหา 

ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 

1051106 จิตวิทยาสำหรับครู  3(2-2-5) 

3. เน้ือหาวิชาท่ีสอน หลักสูตร 

ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน

การจัดการเรยีนรู ้

4. หลักสูตรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู ้

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  

                                     3(2-2-5) 

1133405 การออกแบบการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย      3(2-2-5) 

1133406 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาไทยแบบบูรณาการ       2(1-2-3) 

1133502 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทางภาษาไทย                    3(2-2-5) 
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มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  

และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวิชาชีพครู  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�)  

พ.ศ. 2562 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  

หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา

และการเรียนรู ้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 

4. การวัดประเมินผลการเรยีนรู้ 

และการวิจัยเพ่ือแก้ป�ญหาและ

พัฒนาผู้เรียน 

6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ 1042109 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้                             3(2-2-5) 

 7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                         

3(2-2-5) 

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

8. ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับคร ู    1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

สำหรับครู                         2(1-2-3) 

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

                                     3(2-2-5) 

9000137  ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะ

การทำงาน                        3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ

การเรยีนรู ้                        3(2-2-5) 

6. การออกแบบและการดำเนินการ

เก่ียวกับงานประกันคณุภาพ

การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหาร

คุณภาพการศึกษา      3(2-2-5) 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ 

  

การฝ�กประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง

เรียน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เป�นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป� 

1022802 ฝ�กปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(45) 

1023836 ฝ�กปฏิบัตงิานวิชาชีพ 2 1(45) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 1                   6(270) 

1024810 ปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 2                   6(270) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีป�) พ.ศ.2562  

ลำดับ 

เนื้อหาสาระสำคัญ

(ขอบข่าย) ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ. 2562 

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

1 หลักภาษา ลักษณะและโครงสร้างของ

ภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร ์

1131104 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

1132108 ภาษาศาสตรส์ำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

ระบบเสียง ระบบคำ 

ประโยค 

1131104 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

1132108 ภาษาศาสตรส์ำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

อรรถศาสตร ์ 1132108 ภาษาศาสตรส์ำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

1132113 อรรถศาสตร ์ 3(2-2-5) 

ฉันทลักษณ ์ 1131104 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

1131205 วรรณคดีไทยศึกษา 3(2-2-5) 

ลักษณะโครงสร้างของ

ภาษาต่างประเทศ ท่ี

เก่ียวข้องกับภาษาไทย เช่น

ภาษาบาลี สันสกฤต  เขมร 

ฯลฯ 

1131104 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

1131105 ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย 

2(1-2-3) 

วิวัฒนาการภาษาไทย 1132109 พัฒนาการของ

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

2 วรรณคดี 

วรรณกรรมและ

วัฒนธรรมไทย 

วรรณคดีไทยสมยัต่างๆ 

วรรณกรรมป�จจุบัน 

วรรณกรรมท้องถ่ิน 

วรรณกรรมทางการศึกษา 

วรรณกรรมทางศาสนา บท

ละครไทยฯลฯ 

1131205 วรรณคดีไทยศึกษา 3(2-2-5) 

1132214 พัฒนาการของ

วรรณกรรมไทย 

3(2-2-5) 

1132216 วรรณกรรมท้องถ่ิน 3(2-2-5) 

1133212 วรรณกรรมคัดสรรใน

แบบเรียน 

3(2-2-5) 

1133214 วรรณกรรมไทย

เปรียบเทียบ 

3(2-2-5) 

วิถีชีวิตไทย คุณธรรม 1132216 วรรณกรรมท้องถ่ิน 3(2-2-5) 
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ลำดับ 

เนื้อหาสาระสำคัญ

(ขอบข่าย) ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ. 2562 

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

จริยธรรม ความเช่ือ ภูมิ

ป�ญญาไทย วัฒนธรรมกับ

ภาษา และวรรณคด ี

1132217 วรรณกรรมวิจารณ ์ 3(2-2-5) 

1132215 ภาษากับวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

1133213 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

3 ทักษะการใช้ภาษา หลักเกณฑ์และลักษณะการ

ใช้ภาษาไทย ป�ญหา และการ

แก้ป�ญหาการใช้ภาษาไทย 

 

1131104 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

1132111 ภาษาศาสตร์สังคม 3(2-2-5) 

1132112 ภาษาไทยในสื่อมวลชน 3(2-2-5) 

1132215 ภาษากับวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

1133503 สัมมนาการพัฒนาองค์

ความรู้ทางภาษาและ

วรรณคดีไทย 

1(0-3-2) 

ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรม

ในการใช้ภาษาใน

ชีวิตประจำวัน 

1131306 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) 

1132112 ภาษาไทยในสื่อมวลชน 3(2-2-5) 

พลังภาษา (ศิลปะการใช้

ภาษาในสถานการณ์ตา่งๆ) 

เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ 

การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ 

การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 

ฯลฯ 

1131206 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือ

ความบันเทิง 

3(2-2-5) 

 

1131304 การสื่อสารสำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

ร้อยแก้วและร้อยกรองเพ่ือ

สร้างสุนทรียภาพทางภาษา 

1131306 ศิลปะการอ่านออกเสยีง 3(2-2-5) 

1132217 วรรณกรรมวิจารณ ์ 3(2-2-5) 

การเขียนเรียงความ 

บทความ ย่อความ การแต่ง

คําประพันธ์ การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ การเขียนเชิง

วิชาการ การเขียนหนังสือ

ราชการ 

1131305 การเขียนทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

1132309 การเขียนสำหรยัครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

1132310 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 

ทักษะการคิดและการใช้

ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ 

การใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน

1131304 การสื่อสารสำหรับครู

ภาษาไทย 

 

3(2-2-5) 
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ลำดับ 

เนื้อหาสาระสำคัญ

(ขอบข่าย) ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ. 2562 

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

และทักษะการใช้ภาษาผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

1132311 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 

1132112 ภาษาไทยในสื่อมวลชน 3(2-2-5) 

1132215 ภาษากับวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  การใช้ภาษาเพ่ือวิชาการและ

วิชาชีพ 

1132309 การเขียนสำหรยัครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

4 ทักษะการจัดการ

เรียนรูภ้าษาไทย 

การจัดการเรยีนรู้หลัก

ภาษาไทย 

1133405 การออกแบบการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาไทย   

3(2-2-5) 

1133406 การจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยแบบบูรณาการ   

3(2-2-5) 

1133407 สื่อและนวัตกรรมการ

เรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาไทย   

3(2-2-5) 

1133408 การจัดการเรียนรู้เพ่ือ

การอ่านออกเขียนได ้

3(2-2-5) 

1133409 การสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาท่ีสอง 

3(2-2-5) 

1133502 การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางภาษาไทย 

3(2-2-5) 

1133503 สัมมนาการพัฒนาองค์

ความรู้ทางภาษาและ

วรรณคดีไทย 

1(0-3-2) 

การจัดการเรยีนรู้ทักษะการ

ใช้ภาษาต่างประเทศ 

1133312 ภาษาอังกฤษสำหรับครู

ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

1133409 การสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาท่ีสอง 

3(2-2-5) 

การจัดการเรยีนรู้วรรณคดี

และวรรณกรรมต่างประเทศ 

1133408 การจัดการเรียนรู้เพ่ือ

การอ่านออกเขียนได ้

3(2-2-5) 

1133409 การสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาท่ีสอง 

3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีป�)  

พ.ศ. 2562 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรส่ีป�) พ.ศ. 2562  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 

1. มี ค่ านิ ยมร่วม  ตระหนั กและยึด

ผู้เรียนเป�นศูนย์กลางของการทำงาน

ของครูการพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตน

ความเป�นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครู

ท่ีเข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและ

ชุมชน 

1. เป�นผู้ตระหนักและยึดผู้ เรียน

เป�นศูนย์กลาง มีความเป�นครูและ

มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  

1132309 ก า ร เ ขี ย น ส ำ ห รั บ ค รู

ภาษาไทย 3(2-2-5)   

 

2. เป�นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึด

ม่ันในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณครู และ

ยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

ปฏิบัติหน้าท่ีตามอุดมการณ์ความเป�น

ครูด้วยความรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต 

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและ

ทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาล

ใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและ

ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ีดี  ท้ั ง

ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  

2. เป�นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 

ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ประพฤติ

ตนเป�นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางด้าน

วิชาการและวิชาชีพ  

3. เป�นผูย้ึดม่ันในจรรยาบรรณของ

วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณเละ

อุดมการณ์ความเป�นครู รักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู  

 

1132311 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 

3(2-2-5)  

1131305 การเขียนทางวิชาการและ

วิชาชีพ 3(2-2-5)  

 

 

3. เป�นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้และ        มี

ป�ญญา เป�นผู้มีความรู้ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์การคิดข้ันสูง มีความ

รอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ 

วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

4. เป�นผู้มีความรู้ความสามารถใน

ศาสตร์และศิลป์ทางภาษาไทย 

5. เป�นผู้มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ การคิดข้ันสูง     

1131104 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

1131205 วรรณคดีไทยศึกษา 3(2-

2-5)  

1132108 ภาษาศาสตร์สำหรับครู

ภาษาไทย 3(2-2-5) 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรส่ีป�) พ.ศ. 2562  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 

ของสังคมและของโลกการสร้าง

สัมมาชีพและความม่ันคงในคุณภาพ

ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม มีความเพียร มุ่งม่ันมานะ บาก

บั่น ใฝ่เรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และพัฒนาตนเองให้ 

เป�นบุคคลท่ีเรียนรู้และรอบรู้ทันสมัย

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

1132113 อรรถศาสตร์ 3(2-2-5) 

1131105 ภาษาต่างประเทศใน

ภาษาไทย 2(1-2-3) 

1133212 วรรณกรรมคัดสรรใน

แบบเรียน 3(2-2-5) 

1132217 วรรณกรรมวิจารณ์ 

3(2-2-5) 

1131206 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือ

ความบันเทิง 3(2-2-5) 

1131306 ศิลปะการอ่านออกเสียง 

3(2-2-5)  

4. เป�นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป�น

ผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความ 

สามารถคิดวิเคราะห์การคิดข้ันสูง มี

ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทำงาน

เป�นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่า

ทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศสมัย ใหม่

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้า

ให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหา

ความรู้พัฒนาความรู้งานวิจัย และสร้าง

นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองผู้เรียนให้

เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

6. เป�นผู้มีทักษะการสื่อสาร ทักษะ

ข้ามวัฒนธรรม ความฉลาดทาง

ดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่ และสามารถ

นำมาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยใน

ศตวรรษท่ี 21    

7. เป�นผู้มีความสามารถในการวิจัย

และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา

องค์ความรู้ทางภาษาไทย พัฒนา

ผู้เรียน พัฒนาท้องถ่ินสังคม และ

พัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพ

คร ู

1131304 การสื่อสารสำหรับครู

ภาษาไทย 3(2-2-5) 

1132111 ภาษาศาสตร์สังคม   

3(2-2-5)  

1132112 ภาษาไทยในสื่อมวลชน 

3(2-2-5)  

1133312 ภาษาอังกฤษสำหรับครู

ภาษาไทย 3(2-2-5) 

1132310 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

3(2-2-5) 

1133502 การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

1133409 การสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาท่ีสอง 3(2-2-5) 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรส่ีป�) พ.ศ. 2562  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 

1133214 วรรณกรรมไทย

เปรียบเทียบ 3(2-2-5) 

1133503 สัมมนาการพัฒนาองค์

ความรู้และนวัตกรรมทางภาษา ไทย 

1(0-3-2)   

5. เป�นผู้มีความสามารถสูงในการ

จัดการเรียนรู้เป�นผู้มีความสามารถ  ใน

การจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม 

วางแผนและจัดการเรียนรู้ถ่ายทอด

ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริม

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุข

ในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน 

รวมถึงวิธีการใช ้

8. เป�นผูมี้ความสามารถสูงในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษ

ท่ี 21 อย่างบูรณาการ   

1133405 การออกแบบการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 3(2-2-5) 

1133406 การจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระภาษาไทยแบบบูรณาการ  

3(2-2-5) 

1133407 สื่อและนวัตกรรมกลุ่ม

สาระภาษาไทย 3(2-2-5)  

1133408 การจัดการเรียนรู้เพ่ือการ 
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6. เป�นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และใส่ใจ

สังคม มีความรักชาติ รักท้องถ่ิน มี

จิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล รู้

คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิ

ป�ญญาไทยและท้องถ่ิน มีจิตอาสา 

และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 

มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญ

ทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต้อง  

รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและ

ต่อต้านการกระทำท่ีไม่ถูกต้อง เคารพ

สิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป�น

มนุษย์มีจิตสำนึกเป�นพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก   

9. เป�นผู้อนุรักษ์ภาษาไทย 

วัฒนธรรมไทย ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน  

มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ เคารพ

ในความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

วัฒนธรรม  

1132109 พัฒนาการของภาษาไทย 

3(2-2-5)  

1132214 พัฒนาการของวรรณกรรม 

ไทย 3(2-2-5)  

1133213 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

1132115 ภาษากับวัฒนธรรม  

3(2-2-5) 

1132216 วรรณกรรมท้องถ่ิน  

3(2-2-5)  
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ภาคผนวก จ 

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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                          ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1. ช่ือ - สกุล   นางสาวจุไรรัตน์  รัตติโชติ     

2. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

3. ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป� พ.ศ.  

ปร.ด.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 

ศศ.ม. ภาษาไทย (วรรณคดี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

ค.บ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏสงขลา 2543 

 

4. ผลงานทางวิชาการ  

จุไรรัตน์ รัตติโชติ. (2557). พระร่วง: บทละครปลุกใจให้รักชาติ. วารสารวชิาการสังคมมนุษย ์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 4 (1): 19-29. 

 

5. ภาระการสอน  

   1132108 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย   3(2-2-5) 

   1132109 พัฒนาการของภาษาไทย    3(2-2-5) 

      1133407                   สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย       3(2-2-5)

   1133503 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม            1(0-3-2) 

                                         ทางภาษาไทย                       
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1.  ช่ือ - สกุล   นางสาวสุขุมาล  จันทวี 

2.  ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 

3.  ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป� พ.ศ.  

กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 2536 

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 2531 

 

4.  ผลงานทางวิชาการ 

 

ศึกษา เรืองดำ วรกร ธรรมภิบาลอุดม และสุขุมาล จันทวี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม

จากวรรณคดีไทยในหนังสือเรียนภาษาไทย : การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของ

นักศึกษาครูภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย. ใน ครุศาสตร์วิชาการ.        

ครั้ งท่ี  8 (วันท่ี  28 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครศรีธรรมราช), (น. 47-57). 

นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช.   

 

5. ภาระการสอน 

           1132311                การอ่านคิดพัฒนาชีวิต    3(2-2-5) 

           1131305          การเขียนทางวิชาการและวิชาชีพ                      3(2-2-5) 

           1133312          ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย             3(2-2-5) 

           1133405          การออกแบบการจัดการเรยีนรู้                            3(2-2-5) 

                                        กลุ่มสาระภาษาไทย   
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1. ช่ือ - สกุล   นางสาววรกร  ธรรมภิบาลอุดม    

2. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป� พ.ศ.  

อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  2555 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ  2551 

 

4. ผลงานทางวิชาการ  

วรกร ธรรมภิบาลอุดม สุชาดา จิตกล้า และสุทธิชา มาลีเลศ. (2560). วัจนกรรมการขอโทษของเด็ก 

 ปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ใน เอกสาร 

 สืบเนื่องจากประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการครุศาสตร์วิชาการ ครั้งท่ี 9 และการนำเสนอ

 ผลงานวิชาการระดับชาติ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่มิติใหม่การศึกษาไทย 4.0”.  

 (น. 15-25). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

5. ภาระการสอน  

   1131304 การสื่อสารสำหรับครูภาษาไทย                      3(2-2-5) 

   1131306  ศิลปะการอ่านออกเสียง    3(2-2-5) 

   1132311 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   2(1-2-3) 

   1133213 คติชนวิทยา     3(2-2-5)  

   1133409                   การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสอง                  3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1. ช่ือ - สกุล   นางสาวศึกษา  เรืองดำ   

2. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

3. ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป� พ.ศ.  

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2556 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 
 

4. ผลงานทางวิชาการ  

ศึกษา เรืองดำ. (2559). การศึกษาภาษาระดับข้อความและการใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยทาง

 ภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

             8(3): 107-123.  

 

ศึกษา เรืองดำ. (2559). การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ฐานทุนทางสังควัฒนธรรม 

ชุมชนในจั งหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย.  

ใน  โครงการประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference “ Instructional 

Design for Autonomous Learners (วัน ท่ี  19 -20 ธันวาคม 2559 ณ  ศูนย์ประชุม

นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป�  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์). สงขลา : 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 

5. ภาระการสอน 

 1131104  หลักภาษาไทย      3(2-2-5)  

1132310   การเขียนสร้างสรรค์                                3(2-2-5) 

1133406  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 

 1133502                   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย            3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

1. ช่ือ - สกุล   นางสุภาวดี  วสีวิวัฒน์      

2. ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

3. ประวัติการศึกษา 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป� พ.ศ.  

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

 

4. ผลงานทางวิชาการ  

       สุภาวดี วสีวิวัฒน์. (2559). อาหารของชาวไตหย่าในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจนี  

  : การศึกษาระหว่างภาษากับวัฒนธรรม. ใน เอกสารรวมบทความทางวิชาการ  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (น. 109-121). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

5. ภาระการสอน  

   1131205 วรรณคดีไทยศึกษา             3(2-2-5) 

   1132214 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย   3(2-2-5) 

   1132217 วรรณกรรมวิจารณ์                       3(2-2-5) 

 1133212           วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน   3(2-2-5) 
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ภาคผนวก  ฉ 

คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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