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ค าน า 
 

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) จดัท าข้ึนเพื่อให้เป็นแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งเป็นการปรับหลักสูตรจากเดิมที่
เป็นไปตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 และมาตรฐานวิชาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรครู 5 ปี มาเป็น 4 ปี โดยที่สาระส าคัญที่ท าให้เกิด
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย มีความเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้  คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและเทียบเคียงโดยยึดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีและมาตรฐานวิชาชีพ โดยส ารวจความต้องการและความพึงพอใจทั้งของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรมี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
  
   

          คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ   

    พ.ศ. 2562 
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สารบัญ 
 

      
    ค าน า 
    สารบัญ 

 หน้า 
(1) 
(2) 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. ชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 4. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 1 
 6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 8. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์    

    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2 

 9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

 10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
     ในการวางแผนหลักสูตร 

4 

 11. ผลกระทบจาก ข้อ 11ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 

 12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) 32 
 5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 38 
 6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 38 
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 สารบัญ (ตอ่)  

 
หมวดที่ 4 

                                      
                                                               
ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
หน้า 
41 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 41 
 2. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 42 
 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 45 
 4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่    

   รายวิชา 
53 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 75 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 75 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 75 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 76 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์ 79 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 79 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 79 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 81 
 1. การก ากับมาตรฐาน 81 
 2. บัณฑิต 81 
 3. นักศึกษา 82 
 4. อาจารย์ 84 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 85 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 87 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 87 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 89 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 89 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 89 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 90 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 90 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
 

 ภาคผนวก ก  
 
 ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัด                        
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
ค าอธิบายรายวิชา 

 91 
 

113 
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 
 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

155 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  

205 

ภาคผนวก จ ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  217 
ภาคผนวก ฉ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 225 

 



 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลักสตูร 4 ปี) 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คณะ : ครุศาสตร์ 

 
หมวดที ่1ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัส : 25511491106291  

ภาษาไทย      :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( 4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in English 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

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

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

 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1รูปแบบ  

หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
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5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

ไม่มี 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  
15 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 
2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด 
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3 ล่าม 
8.4 นักแปล 



 
 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8001 00939 XX X อาจารย ์ นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

1 8099 00264  XX X 
  

อาจารย ์
  

นายวีรศักดิ์  ทวีเมือง 
  

ศศ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

2558 
 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

2556 

3 8003 00342 XX X อาจารย ์ นายอนิรุธ ชุมสวัสดิ ์ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2535 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2529 

3 8181 0067 XX X อาจารย ์ นางทพิวรรณ ทองขุนด า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 
3 8011 00442  XX X อาจารย ์ นางสาวเย็นฤด ี หนูเพชร ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2549 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2543 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน  การประกันภัยและภาษีอากร การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ   ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน 
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค
และเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึง
ต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง3เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การ
หลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบซีมีโอ
อาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบ
นี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น 
ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
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ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
รับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของ
ครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝ่รู้เป็นครูดี
ครูเก่งมีความรู้และใฝ่รู้มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพดังนั้น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครูโดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานมี
ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งทางด้านสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ทักษะ
เจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดีมีสติปัญญา
ความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

1.2 ความส าคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันแต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
ได้นั้นจะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ
และมีความสมบูรณ์ครบทุกด้านจึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มี
ความส าคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
อย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู
อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.3 มีความรอบรู้และความสามารถหลายด้าน (well-rounded) ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถ
ในการคิดขั้นสูง สามารถแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
ประกอบอาชีพ 
 1.3.4 มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ 
งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นใน 

1.3.5 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการ
เรียนการสอนการสอนภาษาอังกฤษที่จะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
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1.3.6 มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศ และของโลก 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
 และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครศุาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคมและวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที ่
    สอดคล้องกับความ 
    เปลี่ยนแปลงทางสังคม   
    เศรษฐกิจ การเมืองและ     
    ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
    ซึ่งประกอบด้วย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอนและ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัยและเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ 
    วิชาการต่อบุคลากร 
    ด้านการเรียนการสอน 
    ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
 

 



 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาและ

จ านวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติทั้งนี้การลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม–ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน        เดือนเมษายน–มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และ

กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆ อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30  
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30  
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30  
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30  

 30 60 90 120 120  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30  

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

      
(หน่วย:บาท) 

รายการ 
แหล่งเงิน 

ประมาณการรายรบั 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 
1.   เงินรายได ้   

   
390,000  

   
390,000  

   
390,000     292,500    1,462,500  

      1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ 
    
390,000  

    
390,000  

    
390,000      292,500    1,462,500  

2. งบประมาณแผ่นดิน   
   
849,000  

   
934,500  

   
888,800     323,800    2,996,100  

     2.1  เงินเดือน (ข้าราชการ) งบแผ่นดิน 
    

268,000  
    
339,800  

    
548,600      167,100    1,323,500  

 2.2  เงินอดุหนุน   
       (พนักงานมหาวิทยาลัย) งบแผ่นดิน 

    
557,000  

    
570,700  

    
316,200      132,700    1,576,600  

     2.3  ค่าวัสดุการศึกษา งบแผ่นดิน 
     
24,000  

     
24,000  

     
24,000       24,000        96,000  

รวมทั้งสิ้น   
 
1,239,000  

 
1,324,500  

 
1,278,800     616,300    4,458,600  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 
(หน่วย:บาท) 

รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต ์ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 
ก.งบบุคลากร     34.36  

   
268,000  

   
339,800     548,600     203,500     1,359,900  

1.  เงินเดือน     33.44  
    

268,000  
    
339,800  

    
548,600      167,100     1,323,500  

2.  ค่าจ้างชั่วคราว       0.92             -               -               -         36,400         36,400  

ข.งบด าเนินงาน     25.80  
   
304,800  

   
310,800     274,800     130,400     1,020,800  

1.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     21.25  
    
259,800  

    
265,800  

    
229,800       85,400       840,800  

2.  ค่าสาธารณูปโภค       4.55  
     
45,000  

     
45,000       45,000       45,000       180,000  

ค.งบลงทุน         -               -               -               -                  -    

1.  ค่าครุภัณฑ์         -               -               -               -               -                -    

2.  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง         -               -               -               -               -                -    

ง.เงินอุดหนุน     39.84  
   
557,000  

   
570,700     316,200     132,700     1,576,600  

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  
(พนักงานมหาวิทยาลัย)     39.84  

    
557,000  

    
570,700  

    
316,200      132,700     1,576,600  

รวมทั้งสิ้น   100.00  
 
1,129,800  

 
1,221,300  

 
1,139,600     466,600     3,957,300  

 
งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน ประมาณ 120,900 บาท และค่าใช้จ่ายต่อคน

ต่อปีการศึกษา 30,225 บาท 
 
2.7  ระบบการศึกษา  

   แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ เรียนในสถานศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
        ชั้นปีที่ 4 
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2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
  
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี

การศึกษา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
3.1 หลักสูตร 
 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 
         (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
         (2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
         (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
         (4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
         (5) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 

30 
 

12 
6 
6 
6 

หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
2.1. กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

2.1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 
2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 

2.2.กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 
      2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว 
      2.2.2 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพลุ่มลึก 
             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 

60 
40 

 
20 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 

 การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชใช้ระบบตัวเลข 7
หลัก โดยมีแนวทางก าหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคือใช้ระบบ ISCED 
(International Standard Classification of Education) ดังนี้ 

AAABCDD 
  DD ล าดับก่อนหลัง 
  C ลักษณะเนื้อหาวิชา 
  B ระดับการศึกษา /ระดับความยากง่าย /ชั้นปีที่ควรเรียน 
   AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา 

(1) AAA  : เลขรหัสประจ าหมวดหมู่วิชา 
(2) B :  ก าหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษา

ที่ควรเรียนไว้ดังนี้ 
 1  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 1 
 2  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 2 
 3  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 3 
 4  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 4 
 5  ระดับปริญญาตรี   ชั้นปีที่ 5 
 6  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 7  ระดับปริญญาโท 
 8  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
 9  ระดับปริญญาเอก 

 (3) C : ลักษณะเนื้อหาวิชาสาระความรู้และเจตคติ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาครุ
ศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 

1  กลุ่มลักษณะทางภาษา  (110-1--)  
2  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (110-2--) 
3  กลุ่มการแปล  (110-3--) 
4  กลุ่มวรรณคด ี (110-4--) 
5  กลุ่มภาษาและวัฒนธรรม (110-5--) 
6  กลุ่มภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (110-6--) 
7  กลุ่มการจัดการเรียนและนวัตกรรม (110-7--) 
    ทางภาษาอังกฤษ 
8  กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (110-8--) 
9  กลุ่มการวิจัยการสัมมนาค่ายภาษา (110-9--) 
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3.1.4 รายละเอียดรายวิชา   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ก าหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  จากจ านวน   5 กลุ่มวิชา  

ดังต่อไปนี้ 
 1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  
          นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
                   9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                         2(1-2-3) 
                    Intensive English Course 
                           นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย   
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
                   9000001  เสริมทักษะภาษาไทย                             2(1-2-3) 
                    Intensive Thai Course 
                           กรณีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด หรือมีผลการเรียนผ่านใน
รายวิชาเสริมทักษะภาษาไทย ต้องเรียนรายวิชานี้ 
                   9000110 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร                          3(2-2-5) 3(2-2-5) 

   Thai Proficiency for Communication 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ  

      จ านวน 12 หน่วยกิต   
     1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
9000162 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

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

9000163 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English for Communication 

3(2-2-5) 

9000164 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
English Usage and Communication 

3(2-2-5) 

9000165 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   
English for Profession 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่มีผลคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ ากว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่ม
ภาษาอ่ืนได้ 1 กลุ่ม ในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง  ดังนี้ 
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                   1.2.2 กลุ่มภาษาจีน  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Chinese for Daily Life 
  9000139 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Chinese for Communication 
  9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Chinese for Application  
  9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Chinese for Working Skills  

1.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Japanese for Daily Life 
  9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Japanese for Communication 
  9000144 ภาษาญี่ปุน่เพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Japanese for Application  
  9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Japanese for Working Skills 

1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000146   ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน 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  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Korean for Working Skills 
  1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000150   ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Daily Life 
  9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Communication 
  9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Application  
  9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
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   Bahasa Indonesia for Working Skills 
1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 

  9000154   ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 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  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Working Skills 

1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000158   ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน 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  
  9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน 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 อาเซียนศกึษา 3(3-0-6) 
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   ASEAN Studies 
  9000307  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
   Civics and Social Responsibility 
  9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) 
   Dynamics of Global Society 
  9000309 การจัดการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
   Management for Life 
        หมายเหตุ บังคับเรียนรายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) เฉพาะ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 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 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
   Agriculture for Daily Life 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า       100 หน่วยกิต 

              2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                             40 หน่วยกิต 
 2.1.1 สาระวิชาชีพครู                          26 หน่วยกิต 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Teacher’s Virtue, Moral Principal, 
Ethics and Disposition 

3(2-2-5) 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ
การศึกษา                                   
Education Policy and Quality 

3(2-2-5) 
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Management 
 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
Learning Management 
Methodology                

3(2-2-5) 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
Innovation and Information 
Technologies for Education and 
Learning 

3(2-2-5) 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and 
Evaluation 

3(2-2-5) 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning  
Development   

3(2-2-5) 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language Communication 
for Teachers 

2(1-2-3) 

 2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ    14 หน่วยกิต 
  2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน    2  หน่วยกิต 

1022802  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1   1(45) 
  Professional Practicum I 
1023836  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2   1(45) 
  Professional Practicum II 

  2.1.2.2 ปฏิบัติการสอน    12 หน่วยกิต 
     1024809  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 
      Internship I 

1024810  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 
  Internship II 
 



19  

 
 

         2.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 
              2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว 

60 หน่วยกิต 
40หน่วยกิต 

1101104  การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ    2(1-2-3) 
        Listening and Speaking for Teachers  
        of English 
1101204  หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ               2(1-2-3) 
        English Structure for Teachers of English 
1101105 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับ    3(2-2-5) 
  ครูภาษาอังกฤษ          
  Critical Reading for Teachers of English 

   1102211 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  Phonetics and Phonology for  
  Teachers of English 
1102212      ไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ           3(2-2-5) 
  Advanced Grammar for Teachers  
  of English 
1102301     การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ                3(2-2-5) 
  Translation for Teachers of English 
1102704      การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5) 
  ภาษาอังกฤษ                                      
  Material Development and  
  Learning Innovations in English 
  Language Teaching 
1102705     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  English Language Assessment 

   1103709     หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
  Curriculum and English Learning 
   Activities 
1103710     การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน     3(2-2-5) 
  ในศตวรรษท่ี 21          
  English Language Learning  
  Management for the 21stCentury Learners 
1103902     สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ                1(0-3-2) 
  Seminar in English Language Teaching 
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1103711     การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
  English Classroom Management 
1103903     วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ3(2-2-5) 

Research and Innovation Development for 
English Language Learning Management 

1103609     ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน      2(1-2-3) 
  English for Language Proficiency Tests 
1103104 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
  Academic Writing formTeachers  
  of English 

2.2.2 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพลุ่มลึก  20 หน่วยกิต 
1101107    กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ     2(1-2-3) 

                        English Reading Strategies 
1101502 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ  2(1-2-3) 

ที่พูดภาษาอังกฤษ    
                        Socio-Cultural Backgrounds of English 
     Speaking Countries 

1102504 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
ภาษาอังกฤษ   

     Thai Socio-Cultural Backgrounds  
  for Teachers of English 

1102403       วรรณคดีอังกฤษเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ    2(1-2-3) 
      English Literature for English Language  
     Teaching 

1102601    ภาษาอังกฤษธุรกิจ               2(1-2-3) 
        Business English 

1102706    วิธีสอนภาษาอังกฤษ                      3(2-2-5) 
                            English Teaching Methodologies 

1103712    การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับ    3(2-2-5) 
                การพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ    
               Integration of Academic Reading  
                    and Development of English Teachers  
     Association 

1103105    การเขียนพ้ืนฐานส าหรับครูภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 
          Basic writing for Teachers of English  
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1103713     ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ    3(2-2-5) 

      การสอนภาษาอังกฤษ  
            Linguistics and Digital Technology  
           for English Language Teaching 

1103503   วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
         World Cultures for Teachers of English 

1102213    วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์       2(1-2-3) 
         Morphology and Syntax 

1103714   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วย  3(2-2-5) 
  วรรณกรรมส าหรับเด็ก  

                                                Learning Management for Thinking Skill  
                                                Development through Children Literature 

 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 

 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 
 

ศึกษาท่ัวไป 

บังคับเรียน 
(ไม่นับหน่วยกิต) 9000110 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3 2 2 5 
 

ภาษาฯ 9000134 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3 2 2 5 
 

วิทย์ฯ 9000406 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3 2 2 5 

 
 

เฉพาะด้าน 

 
สาระวิชาชีพครู 

1001103 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3 2 2 5 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

3 2 2 5 

 
วิชาเอกเดี่ยว 

1101104 การฟังและการพูดส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

2 1 2 3 

1101204 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 2 1 2 3 
เลอืกเสรี  XXXXXXX นักศึกษาเลือก 2 - - - 

รวม 18 12+ 14+ 31+ 
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ชั่วโมง/สัปดาห์  =  57+     
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป ภาษาฯ 9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 2 2 5 
สังคมฯ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา  3 2 2 5 

 
 
 
 
 
 
เฉพาะด้าน 

 
สาระวิขาชีพ

ครู 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 2 2 5 
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2 1 2 3 

วิชาเอกเดี่ยว 1101105 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 

3 2 2 5 

วิชาท่ีส่งเสริม
สมรรถนะ

และศักยภาพ
ลุ่มลึก 

 
110XXXX 

 
นักศึกษาเลือก 1 

2 - - - 

เลือกเสรี  XXXXXXX นักศึกษาเลือก 2 1 2 3 
รวม 21 12+ 14+ 31+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   57+     
 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ศึกษาท่ัวไป ภาษาฯ 

9000136 
ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  
 

3 2 2 5 

มนุษย์ฯ 9000201 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  3 3 0 6 
9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 3 0 6 

 
 
 
 
 
เฉพาะด้าน 

สาระวิขาชีพ
ครู 

1022306 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

3 2 2 5 

 
วิชาเอกเดี่ยว 

1102211 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 2 2 5 

1102212 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3 2 2 5 

วิชาท่ีส่งเสริม
สมรรถนะ

และศักยภาพ
ลุ่มลึก 

110XXXX นักศึกษาเลือก 2  2 - - - 
110XXXX นักศึกษาเลือก 3 

2 - - - 

รวม 22 14+ 8+ 32+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =  54+     
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป วิทย์ฯ 9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3 2 2 5 
สังคมฯ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 

 
 
 
 
เฉพาะด้าน 

สาระวิชาชีพ
ครู 1043415 

 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 2 2 5 

 
 

วิชาเอกเดี่ยว 

1103709 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 

1103710 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 3 2 2 5 

1103902 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 1 0 3 2 
วิชาท่ีส่งเสริม

สมรรถนะ
และศักยภาพ

ลุ่มลึก 

110XXXX นักศึกษาเลือก 5 3 - - - 
110XXXX นักศึกษาเลือก 6 

2 - - - 

รวม 21 10+ 13+ 27+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   50+     

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
เฉพาะด้าน 

สาระวิขาชีพ
ครู 

1002101 
นโยบายและการบริหารคุณภาพ
การศึกษา 

3 2 2 5 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
1022802 ฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ 1 

1 - 45 - 

 
วิชาเอกเดี่ยว 

1102301 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
1102704 การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
3 2 2 5 

1102705 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3 2 2 5 

วิชาท่ีส่งเสริม
สมรรถนะ

และศักยภาพ
ลุ่มลึก 

 
110XXXX 

 
นักศึกษาเลือก 4 

3 - - - 

เลือกเสรี  XXXXXXX นักศึกษาเลือก 2 - - - 
รวม 21 10+ 55+ 25+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   90+     
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป ภาษาฯ 9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการ
ท างาน 3 2 2 5 

 ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 
1023836 

 
ฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ 2 1 - 45 - 

 
 

วิชาเอกเดี่ยว 

1103711 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
1103903 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ  3 2 2 5 

1103609 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ
มาตรฐาน  2 1 2 3 

1103104 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 

วิชาท่ีส่งเสริม
สมรรถนะ

และศักยภาพ
ลุ่มลึก 

110XXXX นักศึกษาเลือก 6  3 - - - 
110XXXX นักศึกษาเลือก 7  

3 - - - 

รวม 21 9+ 55+ 23+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   87+     

 

 

 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
         รายละเอียดสมรรถนะและค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข) 

ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เฉพาะด้าน ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 
1024809 

 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 - 270 - 

รวม 6  270 - 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   270     

ชั้นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เฉพาะด้าน ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 
1024810 

 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 - 270 - 

รวม 6  270 - 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   270     



 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 
 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 8001 00939 XX X อาจารย ์ นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

1 8099 00264  XX X 
  

อาจารย ์
  

นายวีรศักดิ์  ทวีเมือง 
  

ศศ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

2558 
 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2556 
3 8003 00342 XX X อาจารย ์ นายอนิรุธ ชุมสวัสดิ ์ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2535 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2529 
3 8011 00442  XX X 
 

อาจารย ์
 

นางสาวเย็นฤด ี หนูเพชร 
 

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2549 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 2543 

3 8181 0067 XX X อาจารย ์ นางทพิวรรณ ทองขุนด า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

   อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 

25 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 8001 00724 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ ์
 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและการพฒันา
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

ค.บ. ภาษาไทย - สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2524 
3 8409 00103 XX X อาจารย ์ นางจิราภรณ์  เหมพันธ์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 8098 00013 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางจุตพิร อัศวโสวรรณ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2556 
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2534 
ค.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2527 

3 8001 00779  XX X อาจารย ์ นางสาวจนัจิรา  นาวารัตน์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2542 
วท.บ. พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2536 

3 8099 00251 xx x อาจารย ์ นางสาวณัฏฐ์พชัร์  ตันตระกูล กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2545 
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครนูครศรีธรรมราช 2540 

3 0114 01910  XX X 
  

อาจารย ์
 

นางสาวรพีพรรณอักษราวดีวัฒน ์

  

กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2539 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2526 

1 8007 00006 XX X อาจารย ์ นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 2556 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 2550 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

4 8001 00004XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย ์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2539 

ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 
3 8009 00678 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 
3 8008 00731 XX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
นางสาวมลิวัลย์ สมศักดิ์ กศ.ด. การวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2540 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2532 
ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

3 8011 00141 XX X อาจารย ์ นางกุสุมา ใจสบาย ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 
ค.ม. การวัดและประเมนิผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2534 

3 8006 00533 XX X อาจารย ์ นางเบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2540 
ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี 2536 

3 9499 00243 XXX ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางเกศริน  มนูญผล กศ.ด. การวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2544 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2526 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2524 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 9399 00011 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวชิราพร หนูฤทธิ ์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561 
M.Ed. Education policy & 

Management 
University of Melbourne, Australia 2542 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2533 
ศศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2531 

3 8006 00535 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา 2551 
กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2540 

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบนัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2546 
ศษ.บ. วิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 
ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 3201 00790 XX X ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2548 
ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2538 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุรนิทร ์ 2535 

3 8005 00026  XX X อาจารย ์ นายปรีชา สามัคค ี กศ.ด. การบริหารและการพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2552 
ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2530 
ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 8008 00357 XX X รอง
ศาสตราจารย ์

นายวีระยทุธ ชาตะกาญจน ์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2547 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2537 

ร.ป.บ. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

 3 8001 00366  XX X 
 
  

รอง
ศาสตราจารย ์

 

นายปัญญา  เลิศไกร 
 
  

ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2552 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2526 
ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2518 

3 8001 00364 XX X อาจารย ์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 
ค.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2546 
ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป ์ สถาบนัราชภัฏพระนคร 2540 

3 8001 01852  XX X 
  

  
  

อาจารย ์
  

นายอรุณ  จุติผล 
  
  
  

ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 2554 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฎนครศรีธรรมราช 2552 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 2530 

3 9098 00596  XX X 
 

อาจารย ์
 

นายอภิชาต วัชรพนัธุ ์
 

ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2555 
ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 2545 
กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 2525 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2526 
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เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน ปีพ.ศ. 

3 1020 02371 XX X อาจารย ์ นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2546 
ค.บ. นาฎศิลป ์ วิทยาลัยครูสวนสนุันทา 2524 

1 8099 00079XX X อาจารย ์ นางสาวศึกษา เรืองค า ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทักษิณ 2555 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2550 

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

3 8001 00362 XX X อาจารย ์ นางสาวสุขุมาล  จนัทว ี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2536 
ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2531 

3 8699 00008 XX X อาจารย ์ นางสุจินต์ หนูแก้ว ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2555 
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 
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3.2.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนีอ้าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู
ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรม
และผ่านการทดสอบสาระเนื้อหาส าคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ ความรู้และทักษะด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนวผู้เรียน สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ การบูรณาการการสอน (TPCK)  STEM  PLC ทักษะการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 

2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์   การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 

3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่
สอนหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน 
ต ารา หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปี
ย้อนหลัง และ 

4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาใน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ และก าหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตาม
สมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ 3) 
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การสังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะโดยอิสระ
ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย
ใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละขั้นของประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้นักศึกษาท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงานที่
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
       4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
     4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

   4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 
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        4.1.2.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
การสอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
  4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  

    4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่
ละรายวิชาอย่างบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  

4.2.1.2 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
4.2.1.3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
4.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
4.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1 

ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูแบบบูรณาการใน
รายวิชา 

ในแตล่ะภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระงาน
เชิงบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา  

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 2 

1022802 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 1 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

ชั้นปีที ่3  
ภาคการศึกษาที่ 2 

1023836 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 2 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

1024809 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

1024810 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
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      4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  
 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน 

 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

 4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 4.4.3.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 
 4.4.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.4.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.4.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 4.4.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม 
 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  4.4.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที ่

  4.4.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผุ้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

  4.4.6.5 มีทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) 
และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
      4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลักที่ 1 น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและ

จิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองที่ 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
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สมรรถนะรองที่ 1.6 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 

  สมรรถนะรองที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งม่ัน 
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
สมรรถนะรองที่ 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ

สร้างนวัตกรรม 
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

  สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกร 
  สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
  สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกจิกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
  สมรรถนะรองที่ 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้คุณ
ลักษะที่พึงประสงค ์

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 

1 2 3 4 
1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู     

2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน และ
สังคม 

    

3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย     
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา     
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ยุวกาชาด     
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และเพศศึกษา     
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง     
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์     
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ     
10. กิจกรรมทางวิชาการ     
11. กิจกรรมพัมนาอัตลักษณ์บัณฑิต     

 
6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาจะต้องจัดท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 เรื่องโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ผลงานวิจัยจะต้องน าเสนอในรูปแบบของเอกสาร ด้วยวาจาและเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.2.1 มีศักยภาพทางด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

 6.2.2 มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
 6.2.3 สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิธีวิจัย 
 6.2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
 6.2.5  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
 6.2.6  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้

6.3 ช่วงเวลา  
ปีการศึกษาท่ี 3  

6.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
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6.5 การเตรียมการ  
มีการเรียนวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ก่อนการท า
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 มีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีการก าหนดชั่วโมง
การให้ค าปรึกษา มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
ทันสมัยทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้ศึกษา 

6.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าและความถูกต้องในการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ผู้สอน ประเมินผลจากรายงานวิจัยตามรูปแบบที่ก าหนด และการน าเสนอ
ต่ออาจารย์ผู้สอนตามระยะเวลาก าหนด  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มุ่งเน้นผลการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    
ทีมุ่่งพัฒนาบัณฑิตให้ มีคุณภาพและมาตรฐานทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และการมีจิตสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ก าหนดรายวิชาที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ทั้ง

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ภาษาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ และจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาตลอดหลักสูตร 

ด้านทักษะการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21 

ก าหนดรายวิชาที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ด้าน
วิธีสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นภาระงาน 

ด้านจิตสาธารณะ สอดแทรกเรื่องจิตสาธารณะในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรและจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท าประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและสังคม 

ด้านคุณธรรม สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์
สุจริต และมีศีลธรรมในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 

ด้านบุคลิกภาพ  สอดแทรกเรื่องการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี เป็นคนดี มีน้ าใจ ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า การเป็นผู้น าและผู้ตามที่
ดีในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีโครงการพัฒนานักศึกษาตาม

คุณลักษณะพิเศษ แต่ละภาคการศึกษาดังนี้ 
 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

1 
 
 
 

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และต้อนรับน้อง
ใหม่ 
- โครงการค่ายต้นกล้าครุศาสตร์ 
- โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- โครงการอบรมไวยากรณ์พ้ืนฐาน 
- โครงการอบรมการพิมพ์สัมผัส 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ตามกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ 
2 - โครงการอบรมเทคนิคการจัดห้องประชุม

และผูกผ้า 
- โครงการ English Camp 

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
- โครงการคริสต์มาสเพ่ือน้อง 
- โครงงานภาษาอังกฤษ 

3 - โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือน้อง 
- โครงการอบรมเทคนิคการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 

- โครงการสื่อการสอนเพ่ือน้อง 
- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ 
   ออกแบบและสร้างสรรค์ 

4 - โครงการอบรมการท าข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

- โครงการอบรม E-Portfolio 
 

 
2. การพัฒนาสมรรถนะหลักของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1           
(นักศึกษาครู) 
1. มีความรู้ มีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ
ความเป็นพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาท
หน้าที่ครู รักและศรัทธาในความเป็นครู มีจิต
อาสา จิตสาธารณะ  
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
แสดงความคิดเห็น  สัมภาษณ์ และรายงาน 
ข้อมูล 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป 
2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
และจิตส านึกสาธารณะ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. จัดให้นักศึกษาพักหอพักของมหาวิทยาลัย   
ทุกคน 
5. จัดให้นักศึกษาเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าย
รับน้องของมหาวิทยาลัย ค่ายต้นกล้าครุศาสตร์  
ค่ายอบรมจริยธรรมวินัยนักศึกษา ค่ายมุสลิม
สัมพันธ์ ค่ายพุทธศาสน์ 
6. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
7. จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์
เบื้องต้น 
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สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเอก เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สัมภาษณ์ 
และรายงานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
9. ผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเอก ทุกรายวิชา 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2            
(ครูผู้ช่วยสอน) 
1. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้ งกายและใจ 
ปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสอน สู่บทบาทของครูมือ
อาชีพ 
2. สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ 
ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดย 
เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ
สร้างสรรค ์

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู เช่นกิจกรรมราช
ภัฏวิชาการ  ครุศาสตร์วิชาการ 
3. จัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมในฐานะผู้จัด
กิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องอย่าง
สร้างสรรค์ การทดลองเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการ
จัดกิจกรรม และฝึกประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาฝึก
ออกแบบ กิจกรรม และผลิตสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ   
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาฝึก
วิเคราะห์ ประเด็นด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย ฝึกการให้ข้อมูล และผลิตนวัตกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยกับชาวต่างประเทศ  
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาฝึก
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค  ์
ผ่านการปฏิบัติจริง 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3  
(ครูผู้ร่วมสอนและพัฒนานวัตกรรม) 
1. ครูผู้ร่วมสอนและพัฒนานวัตกรรมที่เป็น
ผู้น าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์

1. เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
สัมมนา และค่ายภาษาอังกฤษ 
2. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
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สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

พระราชา และน านโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ท้องถิ่น และชุมชน 
2. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. มีความสามารถในปฏิบัติการสอน 
4. สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาฝึก
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตาม แนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน 
และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาจัด
กิจกรรม ด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่ 
ส าคัญ              
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาฝึก
ออกแบบ กิจกรรม และจัดค่ายภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเครือข่าย 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาฝึก
สร้างข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ทดลองใช้ วิเคราะห์
ความยากง่าย ความ เที่ยง และความตรงของ
ข้อสอบ 
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาฝึก
สร้าง blog ออกแบบ และผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ภาษาอังกฤษ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  
(ครูมืออาชีพ) 
1. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเท่าเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2. มีความพร้อมเป็นครูมืออาชีพ 
3. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการงานวิจัยและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างครูมือ
อาชีพ 
4. สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
 ออกแบบการวัด ประเมินผลการเรียนรู้                  
และทดลองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาฝึก
ผลิตนวัตกรรมล าวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาฝึก
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่านวัตกรรม และ
วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
3.จั ด อ บ ร ม ก า ร ท า ท า ข้ อ ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษ 
4. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
5. จัดให้นักศึกษาได้พบปะเพ่ือนต่างสถานบัน   
ในสาขาภาษาอังกฤษ  เ พ่ือได้ แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ ์
6. ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 หมวดศึกษาทั่วไป 
   2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
      (2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
      (3) มีความซาบซึ้ ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อมงานศิลปะ               
วัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
    2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      (1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายแนวทางปฏิบัติที่ดีเหมาะสม 
      (2) ผู้ เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณี
ตัวอย่างที่ชื่นชอบ แล้วน าเสนอผลการศึกษา  
      (3) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม 
    2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      (1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 
      (2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน  การท างานและการส่งงาน 
      (3) ตรวจผลงาน  ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.1.2 ด้านความรู้ 
    2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  
      (2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
      (3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
    2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (1)  ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
      (2)  ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุป และน าเสนอ 
      (3)  เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
 
 
 



46 
 

    2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      (1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
      (2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย  การน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 
      (3)  ตรวจผลงาน  แบบฝึกหัด 
   2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
    2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      (1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
      (2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
และเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
      (3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 
สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      (1) มอบหมายงานทั้งบุคคลและกลุ่มแล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
      (2) วิเคราะห์กรณีศึกษาการสะท้อนความคิดการวิเคราะห์ผลงานต่างๆ 
      (3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม ส ารวจ 
สัมภาษณ์จัดท ารายงาน และน าเสนอ  
      (4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม        
     2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      (1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลงาน 
      (2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
      (3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 
       (4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง 
   2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
      (1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
      (2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
      (3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1) มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและกลุ่ม 
      (2) การเรยีนรู้แบบร่วมมือ 
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    2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นท่ีก าหนด 
   (2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นการยอมปรับเปลี่ย 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 2.2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู      

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน     

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน  มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ     

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม  โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน  

2.2.1.2 ด้านความรู้   
        1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
  2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถ
วิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

    4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 
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5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูร
ณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา     
   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์     
   3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

2.2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ     
1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพ

ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

   3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     
1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ 

หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ

หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม 
   3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ 
อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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2.2.1.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้      
    1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจ

เลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

     2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ 
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้เรียนที่มคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผุ้
เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

    3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกนั แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะ
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอน  
กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้าง

แรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้  และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มี ความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้
ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน 
ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการ เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
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ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ  

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา      
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม      
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา      
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์      
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ      
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ     
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)      
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล      
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน      
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน     
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน     
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน     
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน      
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ     
(15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง      
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส     
(17) Team-based Learning     
(18) Workplace-based Learning     
(19) MOOC (Massive Open Online Course) 
(20) Task-based learning 
(21) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ที่เหมาะสม 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้      
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้

แนวคิดการประเมิน ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัด และประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน 
และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและ ประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูล สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูล สารสนเทศในการเตรียมความ
พร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  และ 6) ด้านวิธีวิทยาการ จัดการ
เรียนรู้ อาทิ     
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(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การ
ปฏิบัติตามสภาพจริง     หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริม     ความเป็นครู ฯลฯ     

(2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง      
(3) การประเมินกรณีศึกษา     
(4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 

อุดมการณ์ จิตวิญญาณ ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ  
(5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี      
(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน  
รายงานการศึกษา     ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ฯลฯ     
(7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2.2.4  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้มกีารทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา    
1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร    

2) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา    
3) สถานศึกษาท่ีรับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้าน

หรือวิชาเอก มีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติ การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุ
สภาก าหนด 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา     
 3.1  หมวดการศึกษาทั่วไป  
   3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    3.1.1.1 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
    3.1.1.2 มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และ
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ  
    3.1.1.3 มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมงานศิลปวัฒนธรรม
ทั้งท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ  
   3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้ 
    3.1.2.2 มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครองทั้งในระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน 
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    3.1.2.3 สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
   3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
    3.1.3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปและ
เสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
    3.1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 
สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    3.1.4.1 สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวกวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ ม
อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
    3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
    3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1.5.1 สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
    3.1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น การรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
    3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพื้นฐานในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวันพอเพียง



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000001  เสริมทักษะภาษาไทย   O  O O O       O  

9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  O O O    O      O  

9000110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   O  O O O       O  

9000134  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน O    O  O  O O  O  O O 
9000135  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร O    O  O  O  O O  O O 
9000136  ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ O    O O O  O O  O  O O 
9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน O    O O     O O  O  

9000138  ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน O    O  O  O O  O  O O 
9000139  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร O    O  O  O  O O  O O 
9000140  ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ O    O O O  O O  O  O O 
9000141  ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน O    O O     O O  O  

9000142  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน O    O  O  O O  O  O O 
9000143  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร O    O  O  O  O O  O O 
9000144  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้ O    O O O  O O  O  O O 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน O    O O     O O  O  

9000146  ภาษาเกาหลีเพ่ือส าหรับชีวิตประจ าวัน O    O  O  O O  O  O O 

9000147  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร O    O  O  O  O O  O O 
9000148  ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้ O    O O O  O O  O  O O 
9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน O    O O     O O  O  

9000150  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน O    O  O  O O  O  O O 

9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร O    O  O  O  O O  O O 
9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ O    O O O  O O  O  O O 
9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน O    O O     O O  O  

9000154  ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน O    O  O  O O  O  O O 
9000155  ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร O    O  O  O  O O  O O 
9000156  ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ O    O O O  O O  O  O O 
9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน O    O O     O O  O  

9000158  ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน O    O  O  O O  O  O O 
9000159  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร O    O  O  O  O O  O O 
9000160  ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้ O    O O O  O O  O  O O 
9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน O    O O     O O  O  

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   O   O   O     O  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  O O  O O   O O   O  O 
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต     O   O    O    
9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง         O    O   

9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา  O  O     O   O O   

9000306  อาเซียนศึกษา  O  O     O   O O  
 

 

9000307  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                
9000308  พลวัตของสังคมโลก  O    O     O     
9000309  การจัดการเพื่อชีวิต     O     O   O   

9000403  พืชพรรณเพื่อชีวิต  O      O       O 
9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  O O  O O         O 
9000407  การคิดและการตัดสินใจ  O   O         O  

9000408  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  O O  O         O O 
9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน  O   O    O  O   O  

9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ   O  O   O      O  
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู      

3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน     

3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน  มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ     

3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน  

3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   
       3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน 

 3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

 3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา     
 3.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์     
 3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ     
3.2.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม 
3.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 3.3.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.3.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี     
3.2.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ

หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม 
 3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้      
  3.2.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

   3.2.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

  3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 

3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 

3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา 
หน่วย 
กิต 

ชั้น
ปี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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 และจิตวิญญาณความ 
เป็นครู 

3(2-2-5) 1                 

 
 

        

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

         

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศgพื่อการส่ือสารการศึกษา
และการเรียนรู ้

3(2-2-5) 
1                 

 
 
         

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                 
 

         

1131503 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับครู 

2(1-2-3) 
1                 

 

 
        

  1002101 นโยบายและการบริหาร    
  คุณภาพ  การศึกษา  

3(2-2-5) 
2/2                 

 
         

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

         

1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3(2-2-5) 
2/2          

 

 
      

 

 
        

1043415 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

(ต่อ) 

 

 

หน่วย
กิต 

ชั้นปี 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2                          
1023802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                          
1024836 ปฏิบัติการสอนใน 
สถานศึกษา 1  

6(270) 4/1                          

1024809 ปฏิบัติการสอนใน 
สถานศึกษา 2  

6(270) 4/2                          

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวชิา
เฉพาะดา้น กลุ่มวชิาชีพครู 

40                           

60 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

 
 

หน่วยกิต 

 
 

ชั้นป ี 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการ
เรียนรู้ 

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 
วิชาบงัคับ (40 หน่วยกิต)                           

1101104 การฟังและการพูด
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 

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

1101204 หลักภาษาส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 

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

1101105 การอ่านเพือ่การคิด
วิเคราะห์ส าหรับครูภาษา 
อังกฤษ 

3(2-2-5) 1         O  O   O    O      

 

1102211สัทศาสตร์และ 
สัทวิทยาส าหรับครูภาษา 
อังกฤษ 

3(2-2-5) 1                  O      

 

1102212 ไวยากรณ์ขั้นสูง
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 1                O  O O     
 

1102301 การแปลส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

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

1102704 การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษ 
 

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

 
 

หน่วยกิต 

 
 

ชั้นป ี 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการ
เรียนรู้ 

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 
1102705 การวัดและประเมิน 
ผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 2        
 

O  O   O O O  O  O O    

1103709 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

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

1103710 การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่21 

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

 

 
 

1103902  สัมมนาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1(0-2-3) 3   O O   O O O  O   O  O       O  

1103711 การจัดการชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ 

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

1103903  วิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษ  

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

1103609  ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทดสอบมาตรฐาน  

2(1-2-3) 3  O      O                 

1103104 การเขียนเชิง
วิชาการส าหรับครูภาษา 
อังกฤษ 
 

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

 
 

หน่วยกิต 

 
 

ชั้นป ี 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการ
เรียนรู้ 

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 
วิชาเลือก (20 หน่วยกิต)                           
1101502  ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศที่
พูดภาษาอังกฤษ  

2(1-2-3) 1                         

1102504 ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมไทยส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ  

2(1-2-3) 2                         

1102403 วรรณคดีอังกฤษ
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 2        O O  O   O          

 

1102706  วิธกีารสอนภาษา 
อังกฤษ 3(2-2-5) 2                   O      

1103712 การบูรณาการการ
อ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา
องค์กรวิชาชีพของครูภาษา 
อังกฤษ 

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

1103105 การเขียนพื้นฐาน
ส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 3                   O      

1103713 ภาษาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 

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

110303X วัฒนธรรมโลก
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 3   O        O   O  O         

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวด
วิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวชิาเอก 60                          
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  
     4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. ทักษะการฟัง 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. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติ
ก าเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความ
เสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น สิทธิชุมชน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ กฎ กติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย 
7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
7.3 น าข้อก าหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

9. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 9.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
9.2 เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
9.3 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
9.4 มีความ สามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 

10. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 

10.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่  ทางร่างกาย จิตใจ  ปัญญา และ
สังคม รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุข
ภาวะ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาวะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
11. มีความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 

11.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
11.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

12. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านที่ส าคัญ 

12.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันและการ
เข้าถึงบริการเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 
12.2  ตระหนักในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 

13.  มีความรู้ และความเข้าใจใน
ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

13.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

14. มีความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

14.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ  
      นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
14.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจ าวัน 

15. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได ้

15.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และทักษะ 5Cs ได ้
15.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs  

16. พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs เพ่ือการด าเนินชีวิตและ
การท างานอย่างมีคุณภาพ 

16.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs 

17.  มีทักษะในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

17.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
17.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
17.3 รู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

18. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 18.1 รู้และเข้าใจในท่าร าวงในเพลงมาตรฐาน 
18.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน 
18.3 รู้และเข้าใจในการจัดการแสดง 
18.3 มีทักษะในการจัดการแสดง 

19. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ
ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

19.1 รู้และเข้าใจในหลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
19.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ 
19.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
20. อธิบายแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

20.1 ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
20.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

21. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 

21.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
21.2 สามารถน าหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

22. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 
 

22.1 อธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้และการติดตาม
ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
22.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ
สถานศึกษา 
22.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 
22.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
22.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 
สถานศึกษาและชุมชน 

23. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์  

23.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

24. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 

24.1  รู้ เข้าใจ และอธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้
และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

25. ทักษะการอ่าน 25.1 overall reading comprehension 
26. ทักษะการเขียน 26.1 written  production 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี 

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 ภาษา อังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2     
 

      
  

     
 

 
 

   

9000135 ภาษา อังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 2            
  

     
 

 
 

   

9000136 ภาษา อังกฤษเพื่อการ
ประยุกต์ใช ้

3(2-2-5) 3            
  

     
 

 
 

   

9000137ภาษา อังกฤษส าหรับ
ทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3            
  

     
 

 
 

   

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                         
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง      

3(2-2-5) 3            
  

     
 

 
 

   

9000307 พลเมืองกับความรับผิด 
ชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/a                   
 

 
 

   

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                         
9000406 เทคโน โลยีสารสนเทศ 
เพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1            
  

           

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2            
  

     
 

 
 

   

รวม 30  3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
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ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้
น
ปี 

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 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2 
                  

 
 

  

9000135 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 

3(2-2-5) 2 
                  

 
   

9000136 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการประยุกต์ใช ้

3(2-2-5) 3 
                  

 
 

  

9000137 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3 
   

   
 

              
 

9000208 สุนทรียภาพ
ของชีวิต 

3(2-2-5) 3                    
   

9000304 ชีวิตและ
เศรษฐกิจพอเพียง      

3(2-2-5) 3 
   

   
 

             
  

9000307 พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/
a 

                  
  

  

9000308 พลวัตของ
สังคมโลก 

3(2-2-5) n/
a 

   
   

 
             

  

9000406 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1 
                  

 
   

9000410 การบริหาร
จัดการสุขภาพ 

3(2-2-5) 2 
                  

 
   

รวม 30  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 3 3 2 
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 4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
          4.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
                  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. น าความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.1ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้
ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 
1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
1.5 ออกแบบ ด าเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครู 

2.1  พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งมั่น 
2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล 
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม 
2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกรรม 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. มีความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้คุณลักษะที่พึง
ประสงค์ 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชพีครู 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที ่1 สมรรถนะหลักที ่2 สมรรถนะหลักที ่3 สมรรถนะหลักที ่4 
สมรรถนะ 
หลักที่ 5 

1.
1 

1.
2 

1.
3 1.4
 

1.5
 

1.6
 

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  
            และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 1    
   

  
   

 
 

     
  

   
 

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

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการ สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1    

   
  

   
 

     
  

   

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                       

1131502 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับคร ู 2(2-2-5) 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 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1                       

ปฏิบตัิการสอน                         
1022802  ฝึกปฏบิัติงานวิชาชพี 1  1(45) 2/2                       
1023836  ฝึกปฏบิัติงานวิชาชพี 2  1(45) 3/2                       

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1                       

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2                       

รวม 40   1 3 2 1 1 5 4 4 2 6 5 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 
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4.2.2 กลุ่มวิชาเอก 
สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. ทักษะภาษาอังกฤษ
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เ นื้ อ ห า วิ ช า
ภาษา อั ง กฤษ  หลั ก
ภาษา ภาษาศาสตร์ 
เพ่ือจัดการเรียนรู้วิชา
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
สถานการณ์จ าลองได้ 

1.1 ใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
1.2 ใช้กระบวนการอ่านเพ่ือให้เกิดทักษะการอ่าน และวิเคราะห์บทอ่าน 
1.3 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ และวิทยาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

2. ช่วยจัดการเรียนรู้ 
เตรียมสื่อการสอนและ
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
ห ล า ก ห ล า ย ต า ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผู้เรียน 

2.1  ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับ
สัทศาสตร์ การอ่านเพื่อการตีความ วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณกรรม 
ไวยากรณ์ขั้นสูง การแปล และการเขียนเชิงวิชาการ 
 
2.2 เลือก พัฒนา ออกแบบ สร้างและใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม 

3. พัฒนาหลักสูตร 
จัดการเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
ตลอดจนท าวิจัยเ พ่ือ
แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21ได้ 

3.1 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
3.2 ใช้กระบวนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษา วิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3.3 ใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและทักษะการคิด 
3.4 สืบค้นข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4. มีส่วนร่วมกับชุมชน 
รวมทั้งชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษและมี
สมรรถนะภาษาอังกฤษ 
ระดับ  B2 
(ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR) 

4.1 มีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
4.3 มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ  B2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชเีอก 

 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที ่1 สมรรถนะหลักที ่2 สมรรถนะหลักที ่3 สมรรถนะหลักที ่4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 

1.1
.1 

1.1
.2 

1.1
.3 

1.1
.4 

1.2
.1 

1.2
.2 

1.3
.1 

1.3
.2 

2.1
.1 

2.1
.2 

2.1
.3 

2.1
.4 

2.1
.5 

2.2
.1 

2.2
.2 

3.1
.1 

3.1
.2 

3.1
.3 

3.1
.4 

3.1
.5 

3.1
.6 

3.1
.7 

3.1
.8 

3.2
.1 

3.2
.2 

3.2
.3 

3.2
.4 

3.2
.5 

3.2
.6 

3.2
.7 

3.3
.1 

3.4
.1 

4.1
.1 

4.1
.2 

4.2
.1 

4.2
.2 

4.2
.3 

4.2
.4 

4.3
.1 

4.3
.2 

วิชาบงัคับ (40 หน่วยกิต) 
1101104 การฟังและการพูดส าหรับครภูาษา 
อังกฤษ 

2(1-2-3) 1                              
 

          

11012204 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 1                                         

1101105 การอ่านเพือ่การคิดวิเคราะหส์ าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 1                              
 

          

1102211สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 1                              
 

         
 

1102212 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1                                         

1102301 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2                                         

1102704 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษา อังกฤษ 

3(2-2-5) 2                              
 

          

1102705 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษ 

3(2-2-5) 2                              
 

          

1103709 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษ 

3(2-2-5) 3                              
 

          

1103710 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่21 

3(2-2-5) 3                              
 

          

1103902  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 1(0-2-3) 3                                         
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ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที ่1 สมรรถนะหลักที ่2 สมรรถนะหลักที ่3 สมรรถนะหลักที ่4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 

1.1
.1 

1.1
.2 

1.1
.3 

1.1
.4 

1.2
.1 

1.2
.2 

1.3
.1 

1.3
.2 

2.1
.1 

2.1
.2 

2.1
.3 

2.1
.4 

2.1
.5 

2.2
.1 

2.2
.2 

3.1
.1 

3.1
.2 

3.1
.3 

3.1
.4 

3.1
.5 

3.1
.6 

3.1
.7 

3.1
.8 

3.2
.1 

3.2
.2 

3.2
.3 

3.2
.4 

3.2
.5 

3.2
.6 

3.2
.7 

3.3
.1 

3.4
.1 

4.1
.1 

4.1
.2 

4.2
.1 

4.2
.2 

4.2
.3 

4.2
.4 

4.3
.1 

4.3
.2 

1103711 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 3                                         
1103903  วิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษา อังกฤษ  

3(2-2-5) 3                           
     

         

1103609  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน  

2(1-2-3) 3                                         

1103104 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 3                                         

วิชาเลือก (20 หน่วยกิต) 
1101502 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 1                                         

1102504 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 2                                         

1102403 วรรณคดีอังกฤษเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 2                                         

1102706  วิธกีารสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2                                
         

1103712 การบูรณาการการอา่นเชิงวิชาการกบั
การพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษา อังกฤษ 3(2-2-5) 3                                         

1103105 การเขียนพื้นฐานส าหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 3                                         

1103713 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 3                                         

1103503 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 3                                         
รวม 60  1 1 3 4 1 1 1 3 1 3 1 3 2 1 1 2 5 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 3 3 1 1 1 1 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
     ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 การประเมินผลการศึกษารายวิชา 
 ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 1. รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนด
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 ดีพอใช้ ค่าระดับคะแนน 2.5 
1.5 ผลการประเมิน C หมายถึง พอใช้ 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 ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบ
ปลายภาคการศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามที่
คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
 2. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับให้
ก าหนดผลการประเมินและความหมาย 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 ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา 
  ให้ใช้ผลการประเมิน F ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบ
ปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560   
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาก าหนดระบบ               
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน              
ของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตามกระบวนการต่อไปนี้ 
   2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา นักศึกษาสอบประเมินความรู้ในระดับรายวิชา                               
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาในใบรายงานผลการเรียน 
   2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีการด าเนินการทวนสอบโดยการสอบประมวล
ความรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มคอ.2) 
โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์คุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด การรายงานผลเป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร     
   2.1.3 การทวนสอบในระดับมหาวิทยาลัย มีการก าหนดระยะเวลาสอบทวนผลสัมฤทธิ์                  
การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบได้จากการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
    การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการส ารวจภาวะ                      
การมีงานท าและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต และน าผลส ารวจที่ ได้มาปรับปรุง                          
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้ 
   2.2.1 ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต จากบัณฑิตที่จบการศึกษาแต่ละรุ่น                                      
ในด้านของการท างานในปัจจุบัน เงินเดือน ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต                      
ในการประกอบการงานอาชีพ 
   2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดยการสอบถามจากผู้ประกอบการ โดยการ
ส่งแบบสอบถามในระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 4 เป็นต้น 
   2.2.3 ส ารวจความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  2.2.4 ส ารวจความพร้อมและความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากศิษย์เก่า  
   2.2.5 ส ารวจความเห็นของอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

    3.1.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
     3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ B1  
     3.1.5 มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์เทียบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.7 ตามข้อก าหนดอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมตามที่คณะ และหลักสูตรก าหนด 
3.2.3 ผ่านข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มหาวิทยาลัยให้คณาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศและประชุมสัมมนาตามโครงการ
พัฒนาเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและโครงการ
พัฒนาบุคลากรใหม่ของคณะครุศาสตร์ 
 1.2 คณาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาก าหนดมีการจัดประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและ
รายวิชาตลอดจนการพัฒนานักศึกษา การให้ค าปรึกษา การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เพ่ือให้คณาจารย์
สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนา
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 คณาจารย์ใหม่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการ
ให้คณาจารย์ได้ไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
  2.1.2 ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
  2.2.2 กระตุ้นอาจารย์ให้ท าผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
  2.2.3 การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและให้มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมวิจัยต่างๆ ของคณะ 
  2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
 
 
 
 



หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะมีอาจารย์ประจ า และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

 1.1 จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์  มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลังทุกคน 
 1.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ท าการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2551 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนระหว่างปีการศึกษา 2551-2555 ในปี พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างปีการศึกษา 2556-2559
ในปี พ.ศ. 2561 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561)เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558และใช้ส าหรับรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561-2565 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา
เรียนรู้ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ และบูรณาการกับการบริการวิชาการ รวมถึงได้จัดโครงการส่งเสริมวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และคุณลักษณะของนักศึกษาที่ก าหนด และผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกอบกับหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้งานท าทั้งหมด 
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3. นักศึกษา 
 3.1หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
      ซึ่งมีขั้นตอนที่ครอบคลุมวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ 
เพ่ือให้นักศึกษาใหมม่ีคุณสมบัติและจ านวนที่ต้องการ ดังนี้ 
 3.1.1 ทบทวนแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่ง
พิจารณาจากแผนการรับนักศึกษา สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ข้อก าหนดของคุรุสภา ความ
ต้องการของแรงงานตลาด และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
  3.1.2 ส่งคุณสมบัตนิักศึกษาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประกาศ
รับนักศึกษา และด าเนินการสอบคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
  3.1.3 ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและประกาศผลสอบตาม
กระบวนการของมหาวิทยาลัย 
  3.1.4 หลักสูตรด าเนินการสอบวิชาภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ ซึ่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะเป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการประเมินครอบคลุม
ตามประเด็นที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร แสดงความคิดเห็น และเจตคติต่อวิชาชีพครู 
  3.1.5 สรุปจ านวนนักศึกษาหลังการประกาศผลและนักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา 
จากนั้นหลักสูตรมีการประชุมพิจารณา ทบทวนการจัดการความรู้ และจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการ
รับนักศึกษาไปใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาในปีต่อไป 
  3.1.6 หลักสูตรมีการประชุม ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา เพ่ือพิจารณา ติดตาม
ผล และประเมินผล เพ่ือปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษา โดยร่วมกันพิจารณาระบบกลไกการ
รับสมัคร กระบวนการคัดเลือก ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ประเด็นที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์โดย
วิเคราะห์ถึงวิธีการ เครื่องมือที่ใช้ หลักเกณฑ์และประเด็นในการสอบสัมภาษณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้น 
จุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการจัดปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรได้อบรมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การ
แนะน าวิธีการเรียนรู้  การใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร บุคลิกภาพ 
กิริยามารยาท การแต่งกาย และการวางตนให้เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู และกิจกรรม
แนะน าการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การบริหารเวลา การท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
การควบคุมความเครียดและความกังวล การรับมือกับเรื่องความรัก โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างรุ่นพี่กับนักศึกษาใหม่ 
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  หลักสูตรประชุมคัดเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และร่วมก าหนดกรอบและจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา แผนการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา โดยพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาของการให้ค าปรึกษาคัดเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสอดคล้องกับภาระงาน  เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ทบทวนประเด็นการให้ค าปรึกษา ได้แก่การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการ โครงการ
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พัฒนานักศึกษาในแต่ละภาคเรียน การลงทะเบียน การเลือกรายวิชา ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จช้ากว่า
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรก ากับให้นักศึกษาตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียน ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับวิชาการ และโครงสร้างการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน การลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชา 
และให้การให้ค าปรึกษาในเรื่องทักษะชีวิต 
  3.2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดปฏิทินการเข้าพบ ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ 
  3.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินงานตามปฏิทิน/ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา
หรือต้องการความช่วยเหลือ เมื่อมีกรณีเร่งด่วนหรือสิ้นปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านสรุปผล
การให้ค าปรึกษา พิจารณาทบทวนกระบวนการ และวิธีการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงในปี
ต่อไป 
  3.2.5 นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยท าแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน
ระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2.6 หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาและทบทวนการ
ด าเนินงานโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปี และจาก
ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามโดยนักศึกษา  เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ต่อไป 
 3.3 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
  หลักสูตรได้จัดท าระบบกลไกและได้ด าเนินตามแผนที่วางไว้เป็นส าคัญ ดังนี้  
  3.3.1 หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการและพัฒนานักศึกษา โดย
มอบหมายให้อาจารย์ที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาเป็นประธานกรรมการและให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกชั้นปีเป็นกรรมการ 
  3.3.2 หลักสูตรประชุม ก าหนดกรอบ/ขอบเขตของการส่งเสริมวิชาการและพัฒนา
นักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  3.3.3 หลักสูตรจัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาของแต่ละชั้นปี 
  3.3.4 หลักสูตรน าเสนอโครงการต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  3.3.5 หลักสูตรด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผน 
  3.3.6 ประเมินผลความส าเร็จของงานส่งเสริมวิชาการและพัฒนานักศึกษาด้าน 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  3.3.7 สรุปผลการด าเนินงานและประเมินกระบวนการ/ปรับปรุงระบบและกลไกการ
ส่งเสริมวิชาการและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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 3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  การคงอยู่ของนักศึกษา หลักสูตรมีระบบการรับนักศึกษา ระบบการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนว และระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในศาสตร์ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าไปบูรณาการกับ
การเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างความสนิทสนม ความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี และ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ในหลักสูตร 
  
4. อาจารย ์
 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ได้ด าเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
      คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ร่วมพิจารณาวางแผนอัตราส่วนอาจารย์ตาม
แผนการรับนักศึกษาเพ่ือเสนอขออัตราไปยังคณะ โดยหลักสูตรมีการก าหนดกรอบอัตราก าลังอาจารย์
ประจ าหลักสูตรซึ่งตามแผนการรับสมัครอาจารย์กับนักศึกษาในอัตราส่วน 1:30เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.2 การคัดเลือกอาจารย์  
      ทางหลักสูตรมีการประชุมก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่เปิดรับสมัครเพ่ือให้ตรง
ตามความต้องการของหลักสูตร ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โทสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยหลักสูตรท าบันทึกขออนุมัติพร้อมส่งรายละเอียด
คุณสมบัติให้กับคณะเพ่ือพิจารณาและส่งข้อมูลให้กับงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ผู้สมัครสามารถมา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่โดยมีเอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามา
ประกอบตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและเปิดรับสมัคร เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครงานนิติการและการ
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครมายังคณะและคณะจะจัดส่งรายละเอียด
ให้กับทางหลักสูตร และให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติจากคณะและ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ทางหลักสูตรได้
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยโดยงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  และประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 
 4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
     หลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ/วิชาชีพของตนเองทุกปีการศึกษา และหลักสูตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
การพัฒนาตนเองของอาจารย์คนละ 7,000 บาท ซึ่งสามารถน างบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาตนเอง
ได้อย่างสม่ าเสมอ โดยสามารถน าเงินส่วนนี้ไปใช้ในการอบรมศึกษาดูงานในประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
มาตรฐานทางวิชาชีพที่ทันสมัยและก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
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อาจารย์ หลักสูตรได้ส่งเสริมและก ากับติดตามให้อาจารย์ทุกคนได้มีการท าเอกสารประกอบการสอน 
ต ารา หนังสือ และงานวิจัย โดยวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับมหาวิทยาลัยและยังส่งเสริมการ
พัฒนาการท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ และงานวิจัยให้กับอาจารย์ใหม่ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตรและการจัดท ารายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการออกแบบและจัดท ารายวิชา
ในหลักสูตร โดยก าหนดสาระวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยวิชาทฤษฏีและปฏิบัติที่ช่วยพัฒนาความรู้ 
ทักษะของนักศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ทฤษฏีควบคู่กับการปฏิบัติ 
โดยมีการก าหนดรายวิชาในหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันจัดล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม และ
ระบุค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับชื่อวิชา มีการบูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
หลักสูตรมีการควบคุมและก ากับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาโดยการประชุมทบทวน
แผนการเปิดรายวิชา สาระรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 เพ่ือปรับและเพ่ิมสาระรายวิชาให้ทันสมัย
เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน มีการน าการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นภาระงาน (Task-Based Instruction) และ การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการก าหนดผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ภาคการศึกษาเป็นไปตามระบบและ
กลไกการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 5.2.1อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
โดยร่วมกันวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาจากมคอ .2แผนการเรียนและผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ซึ่งนักศึกษาประเมินในระบบออนไลน์และรายวิชาที่มีอาจารย์เคยรับผิดชอบสอนในปีที่ผ่าน
มา น ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดผู้สอนให้ตรงกับความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ของผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้สอนที่มีความรู้จริงในรายวิชานั้นๆ 
 5.2.2 หลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยวิเคราะห์ค าอธิบาย
รายวิชา ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนการประเมินผลการเรียนรู้ แผนการปรับปรุงจากมคอ.5 และ
ข้อเสนอแนะจาก มคอ.7 ในปีที่ผ่านมาเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 (กรณีผู้สอนร่วมหรือสอน
ต่างกลุ่มเรียนในรายวิชาเดียวกัน ผู้สอนจะต้องจัดท า มคอ.3 เหมือนกัน) 
 5.2.3 หลักสูตรมีการประชุมพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ มคอ.3 
และมคอ.4ในด้านเนื้อหา ผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการบูรณา
การกับพันธกิจอ่ืน การก าหนดวิธีสอน การวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4จากนั้น หลักสูตรรายงานผลการพิจารณาต่อคณะครุศาสตร์  
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 5.2.4 หลักสูตรมีกลไกก าหนดให้ผู้สอนส่ง มคอ .3และ มคอ.4ตามปฏิทินการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอน Upload มคอ.3และ มคอ.4 ที่
ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตรบนเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการให้ครบทุกรายวิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา 
 5.2.5 ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และมคอ.4ซึ่ง
ผู้สอนได้จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสริมสมรรถนะให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักปฏิบัติ ผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง และ
เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อีกทั้งปรับเทคนิคการสอนและวิธีสอนเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21มีการน าการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน 
(Task-Based Instruction) และ การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาในรายวิชากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ 
 5.2.6 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม การจัดท าชิ้นงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกัน และการสะท้อนผลการเรียนรู้ในรายวิชาโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินผลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3และ มคอ.4   
 5.2.7 ผู้สอนจัดท ามคอ.5และ มคอ.6ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชาหลักสูตรประชุมทวนสอบเพื่อพิจารณามคอ.5และ มคอ.6และประเมินผลกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของผู้สอนโดยพิจารณาข้อมูลจากผลการทวนสอบ และผลการประเมินผู้สอน 
 5.3 การประเมินผู้เรียน  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ 6ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอก โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินผลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาโดยมีการด าเนินการ
ดังนี้ 
 5.3.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน 
โดยวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การเข้าชั้นเรียนการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน การน าเสนอชิ้นงาน การท ารายงาน การทดสอบกลางภาค การสาธิต    
การสอน ผู้สอนตรวจสอบผลการประเมิน แจ้งให้นักศึกษาทราบเพ่ือปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนตามที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
 5.3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค โดยวิธีการวัดความรู้ภาคทฤษฎี โดยใช้
เกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
 5.3.3 อาจารย์ผู้สอนจัดท าสรุปผลการเรียนในใบรายงานผลการประมวลเกรดปลาย
ภาคและจัดท าแบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา (แบบทวนสอบ 02) 
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 5.3.4 หลักสูตรด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือรับรองผลการเรียน หลักสูตรรายงานผลการผลการ
ทวนสอบระดับหลักสูตร  (แบบทวนสอบ 03) เสนอกรรมการบริหารคณะเพ่ือทวนสอบผลการเรียนรู้
ระดับคณะ กรณีไม่ผ่านการรับรอง ผู้สอนต้องปรับปรุงแก้ไข และส่งผลการเรียนที่คณะและส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีระบบกลไกการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดย
จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ช ารุด ขาดแคลน และมีความ
จ าเป็นเพ่ือใช้ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรเสนอต่อคณะเพ่ือจัดท างบประมาณจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
เพ่ือติดตามการด าเนินงานตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 
1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

 
 

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

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

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

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15) จ านวนนักศึกษามีผลประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 ร้อยละ 80 

   X X 

 รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 14 15 
 ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน ก าหนดให้มีการประเมิน 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
  1.1.1 ก่อนสอน มีการประเมินกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  1.1.2 หลังสอน มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์
ผลการเรียนของนักศึกษา ผู้สอนรวบรวมผลการวิเคราะห์ ปัญหา และข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงครั้งต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มีกระบวนการดังนี้ 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาในแบบประเมินผล

การสอนประจ าวิชา ผ่านระบบออนไลน์ก่อนสิ้นภาคเรียน  
  1.2.2 ผู้รับผิดชอบระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ วิเคราะห์ผลการประเมิน 

และรายงานผลให้อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ืออาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินผลหลักสูตรโดยภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลดังนี้ 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ 
ตัวแทนนักศึกษา 
   2.1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจตรงกัน 
   2.1.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์/ประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus Group) เพ่ือประกอบการประเมินจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ตลอดจนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาในรุ่นที่ผ่านมา 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม

และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
  ติดตามบัณฑิตใหม่ โดยประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพของบัณฑิตจากนายจ้าง
ด้วยการใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์จากรุ่นพ่ี/เพ่ือนร่วมงานจากสถาบันอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานในสถานที่
เดียวกันกับบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  รวมทั้งการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
(IQA)  
 การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคน   
    
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธาน
หลักสูตร 
 4.3 น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
ของหลักสูตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2560 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ) 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
9000001 เสริมทักษะภาษาไทย                                                           2(1-2-3) 
 Intensive Thai Course 
   ศึกษำควำมส ำคัญของกำรใช้ภำษำ กำรใช้ค ำตำมบทบำทหน้ำที่ในประโยค 

รูปแบบประโยคตำมหลักไวยำกรณ์ กำรอ่ำนเพ่ือจับใจควำมส ำคัญ กำรอ่ำนอย่ำงมี
วิจำรณญำณ กำรพัฒนำทักษะกำรเขียน หลักเกณฑ์กำรเขียนประโยคให้ถูกต้องและ
สละสลวย กำรเขียนย่อหน้ำ กำรเขียนเรียงควำม และกำรเขียนย่อควำม สำมำรถ
วิเครำะห์และฝึกปฏิบัติกำรใช้ภำษำไทยได้ 
         Study the importance of language use, words use in sentences, 
grammatical sentence structures, reading for main ideas, critical reading, 
developing writing skill, sentence writing principles focusing on accuracy 
and delicacy, paragraph writing, essay writing, summarizing, being able to 
analyze and practice using Thai language 

9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ     2(1-2-3) 
  Intensive English Course 

 ฝึกทักษะกำร ฟัง พูด อ่ำน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐำนในกำรใช้ภำษำ                  
เพ่ือกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ ำวันและสิ่งแวดล้อม              
ที่อยู่ใกล้ตัวเองได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
          Practice listening, speaking, reading, and writing skills enhancing 
basic knowledge of learners to use English for communication in 
various situations related to daily life and surroundings accurately and 
appropriately 

9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  Thai Proficiency for Communication   

 ควำมส ำคัญของภำษำไทยในฐำนะเครื่องมือสื่อสำร  เน้นทักษะกำรอ่ำน  
กำรฟัง  อย่ำงวิเครำะห์  สังเครำะห์  ควำมสำมำรถในกำรสรุปควำม  ตีควำม                
กำรเลือกสรรสำระควำมรู้ จำกกำรรับสำรและกำรสืบค้นมำขยำยควำม                   
และน ำเสนอด้วยกระบวนกำรทักษะสัมพันธ์ทำงภำษำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 Importance of Thai language as a tool for communication, 
focusing on analytical and synthetic reading and listening skills, ability to 
make conclusion and interpret, the selection of knowledge from listening 
and information retrieval to elaborate and give presentation by using  
 appropriate language skills 

 



 116 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                                             3(2-2-5) 
 English for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยค

ภำษำอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่ง
ที่เป็นกิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อ่ืน กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำอังกฤษใน
ระดับพ้ืนฐำน 
 Developing English skills, focusing on learners’ understanding of 
daily life conversations; describing about the general truths and daily 
routines; introducing oneself and others; asking and answering about 
personal information, houses, other people and personal belongings, 
communicating using basic English  

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                   3(2-2-5) 
 English for Communication 
   กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำอังกฤษในเรื่องที่เก่ียวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำอังกฤษได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

   Using English in daily communication, including communicating in 
various situations accurately, fluently, appropriately, and being able to 
write a basic paragraph 

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
 English for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สำมำรถ
สื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำม
มุ่งหวังของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

  Enhancing and developing four English skills of listening, speaking, 
reading and writing, focusing on accurate and appropriate information 
retrieval from print media and electronic media, using English in various 
contexts which are different or the same as in terms of arts and cultures 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                                         3(2-2-5) 
 English for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ      
และควำมสนใจของตน พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียน
ภำษำอังกฤษในบริบทที่หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

  Developing English skills with emphasis on the ability to 
communicate by using complex language structure to express facts, 
feeling about careers and personals interests; communicating with the 
native speakers fluently and writing English in various contexts 
appropriately and precisely 

9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Chinese for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำจีน

ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร
ประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อ่ืน กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำจีนในระดับพ้ืนฐำน 
 Developing Chinese skills focusing on learners understanding 
the sentences for communication in daily life, explaining the truth and 
daily routines, introducing oneself and others, questioning and giving 
information; personal details, address, person, personal belongings,  basic 
Chinese for communication 

9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Chinese for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำจีนได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 
 Developing Chinese skills with emphasis on understanding and 
communicating in Chinese about personal information, family, shopping, traveling , 
working at basic level, expressing wants, being able to communicate in Chinese 
naturally 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Chinese for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรในเรื่องท่ี

เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สำมำรถสื่อสำรใน
เรื่องท่ีตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของตนเอง 
อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

Developing Chinese skills with emphasis on understanding and 
communicating with colleagues and other people, being able to express 
personal interests, experiences, events, and ambitions, giving reasons and 
opinions  

9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                               3(2-2-5) 
 Chinese for Working Skills 
    กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำท่ีซับซ้อน ท้ัง

ในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจของ
ตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขี ยนภำษำจีนในบริบทท่ี
หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

Developing Chinese skills with emphasis on communicating 
using complex sentences to identify facts and express emotions about 
occupations and personal interests, communicating fluently with 
native speakers, writing in various contexts  

9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Japanese for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้ เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยค

ภำษำญี่ปุ่นท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่งท่ี
เป็นกิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 
ท่ีอยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของท่ีตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำญี่ปุ่นในระดับพื้นฐำน 

  Developing Japanese skills with emphasis on learners 
understanding the sentences for communication in daily life, explaining 
the general truths and daily routines, introducing oneself and others, 
questioning and giving information about personal information, houses, 
people and personal belongings, basic Japanese for communication 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 Japanese for Communication  
  กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำญี่ปุ่นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำญี่ปุ่นได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Developing Japanese skills with emphasis on understanding and 
communicating about personal information, family, shopping, traveling, 
working at basic level, explaining wants, communicating in Japanese 
naturally  

9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้                                                3(2-2-5) 
 Japanese for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรใน

เรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สำมำรถสื่อสำร
ในเรื่องท่ีตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของ
ตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

  Developing Japanese language skills with emphasis on 
understanding and communicating with the colleagues and other 
people about personal interests, experiences, events, wants, giving 
reasons and opinions 

9000145 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                            3(2-2-5) 
 Japanese for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ  และ
ควำมสนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียน
ภำษำญี่ปุ่นในบริบทที่หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 Developing Japanese skills with emphasis on communicating by 
using complex languages to tell facts and express feelings about 
occupations and personal interests, communicating with native 
speakers fluently and precisely, writing in various contexts precisely 
and appropriately   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000146 ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Korean for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำ

เกำหลีที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่งที่เป็น
กิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่
อยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำเกำหลีในระดับพ้ืนฐำน 

  Developing Korean skills with emphasis on understanding the 
sentences for communication in daily life, explaining the truths and daily 
routines, introducing oneself and others, questing and giving information 
about personal information, where they live, people they know, personal 
belongings, basic Korean for communication 

9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 Korean for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำเกำหลีในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำเกำหลีได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Developing Korean skills with emphasis on understanding and 
communicating about personal information, family, shopping, traveling, 
working at basic level, explaining wants, communicating in Korean 
naturally  

9000148 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้     3(2-2-5) 
 Korean for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรใน

เรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม สำมำรถ
สื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำม
มุ่งหวังของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

  Developing Korean language skills with emphasis on 
understanding and communicating with the colleagues and other people 
about personal interests, experiences, events, wants, giving reasons and 
opinions  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                                          3(2-2-5) 
 Korean for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ  และ
ควำมสนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำ
เกำหลีในบริบทที่หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

  Developing Korean skills with emphasis on communicating by 
using complex languages to tell facts and express feelings about 
occupations and personal interests, communicating with native 
speakers fluently and precisely, writing in various contexts precisely 
and appropriately   

9000150 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยค

ภำษำอินโดนีเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติ
และสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อ่ืน กำรถำมตอบเกี่ ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำ
อินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐำน 

  Developing Bahasa Indonesia skills with emphasis being able to 
understand sentences for communication in daily life, explaining the 
truth and routines, introducing oneself and others, giving information 
about personal details, address, people they know, personal belongings; 
being able to communicate in Bahasa Indonesia at basic level 

9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                                                3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและ

สื่อสำรประโยคภำษำอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อ
สินค้ำ  กำรเดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง 
สำมำรถโต้ตอบภำษำอินโดนีเซียได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Developing Bahasa Indonesia skills with emphasis on 
understanding and communicating concerning personal information, 
family, shopping, traveling , working at basic level, explaining personal 
desire, being able to communicate in Bahasa Indonesian naturally 

 
 



 122 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและ

สื่อสำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
สำมำรถสื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ 
ควำมมุ่งหวังของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

  Developing Bahasa language skills with emphasis on 
understanding and communicating with the colleagues and other people 
about personal interests, experiences, events, wants; giving reasons and opinions  

9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                                     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำท่ี

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และ
ควำมสนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำ
อินโดนีเซียในบริบทที่หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

  Developing Bahasa Indonesian skills with emphasis on 
communicating by using complex languages to tell facts and express 
feelings about occupations and personal interests, communicating 
with native speakers fluently and precisely, writing in various contexts 
precisely and appropriately   

9000154 ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำ

มำเลเซียท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่งท่ีเป็น
กิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว     
ท่ีอยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของท่ีตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำมำเลเซียในระดับพื้นฐำน 

  Developing Bahasa Malaysia skills focusing on learners 
understanding the sentences for communication in daily life, explaining 
the truth and routines, introducing oneself and others, questioning and 
giving information; personal details, address, person, personal belongings,  
basic Bahasa Malaysia for communication 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสาร   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำมำเลเซียในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว   กำรซื้อสินค้ำ       
กำรเดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำมำเลเซียได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Developing Bahasa Malaysia language skills with emphasis on 
understanding and communicating about personal information, family, 
shopping, traveling, working at basic level, explaining wants, 
communicating in Bahasa Malaysia naturally 

9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรใน

เรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สำมำรถสื่อสำร
ในเรื่องท่ีตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของ
ตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

  Developing Bahasa Malaysia language skills with emphasis on 
understanding and communicating with the colleagues and other people 
about personal interests, experiences, events, wants; giving reasons and 
opinions  

9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                                           3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำท่ี

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำม
สนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำมำเลเซียใน
บริบทท่ีหลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

Developing Bahasa Malaysia skills with emphasis on 
communicating by using complex languages to tell facts and express 
feelings about occupations and personal interests, communicating 
with native speakers fluently and precisely, writing in various contexts 
precisely and appropriately   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000158 ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Burmese for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำพม่ำ

ท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่งท่ีเป็นกิจวัตร
ประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว  ท่ีอยู่อำศัย 
คนที่รู้จักและสิ่งของท่ีตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำพม่ำในระดับพื้นฐำน 

  Developing Burmese skills with an emphasis on learners 
understanding the sentences for communication in daily life, explaining 
the general truths and daily routines, introducing oneself and others, 
questioning and giving information about personal information, houses, 
people and personal belongings, basic Japanese for communication 

9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 Burmese for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำพม่ำในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำพม่ำได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Developing Burmese skills with emphasis on understanding and 
communicating about personal information, family, shopping, traveling, 
working at basic level, explaining wants, communicating in Burmese 
naturally 

9000160 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้   3(2-2-5) 
 Burmese for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรใน

เรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม สำมำรถ
สื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำม
มุ่งหวังของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

  Developing Burmese language skills with emphasis on 
understanding and communicating with the colleagues and other people 
about personal interests, experiences, events, wants; giving reasons and 
opinions 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                             3(2-2-5) 
 Burmese for Working Skills 
   กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำท่ีซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เก่ียวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจ
ของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำพม่ำในบริบทที่
หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 Developing Burmese skills with emphasis on communicating by 
using complex languages to tell facts and express feelings about 
occupations and personal interests, communicating with native 
speakers fluently and precisely, writing in various contexts precisely 
and appropriately   

 
 
3. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 
  พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐำนของพฤติกรรม 

บุคลิกภำพ  และกำรพัฒนำตน กำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ กำรพัฒนำพฤติกรรม                   
กำรท ำ งำน เป็ นที มกำร เป็ นผู้ น ำ  ผู้ ตำม  กำรด ำร งชี วิ ตอย่ ำ งมี ควำมสุ ข                          
ควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

  Human behaviors, elements and factors of human’s behaviors, 
personalities, self-development, human’s relationship making, working 
behavior development, teamwork, learning being good leader and 
follower, living in society peacefully, self-responsibility and social 
responsibility 

9000206 ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
  Meaning of Life 
  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของชีวิต กำรด ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันและ                      

โลกยุควิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรน ำเอำควำมจริงในหลักศำสนธรรม              
ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำชีวิตและสังคม กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม                
ตำมหลักศำสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภำพ 
 Meaning and importance of life, living in current society and the 
world in sciences and information technology age, applying the truth and 
religious doctrine to solve life and society’s problems, developing virtues, 
morals based on religious,  serene life and peaceful society 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 

9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6) 
  Information for Study Skills   
  ควำมหมำย ประเภท  และควำมส ำคัญของสำรสนเทศ  แหล่งสำรสนเทศ                   

ในกำรศึกษำค้นคว้ ำภำยในสถำบันกำรศึกษำและแหล่ งสำรสนเทศอ่ืนๆ                       
กำรรู้สำรสนเทศ กำรสืบค้นสำรสนเทศ กำรรวบรวม วิ เครำะห์  สั งเครำะห์               
และประเมินสำรสนเทศ กำรเรียบเรียงและน ำเสนอสำรสนเทศตำมรูปแบบ                   
และข้ันตอนที่เป็นมำตรฐำน 

  Definitions, types and importance of information, sources of 
information in the university and others,  awareness of information; 
searching for information; collecting, analyzing, synthesizing  and 
evaluating information;  organizing and giving a presentation of 
information according to the standard procedure 

9000208  สุนทรียภาพของชีวิต     3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
  ควำมหมำย และควำมส ำคัญของสุนทรียภำพ กำรรับรู้  กำรจ ำแนก                 

ควำมงำม ศำสตร์และคุณค่ำของศิลปะทำงด้ำนกำรเห็น กำรฟัง และกำรเคลื่อนไหว 
จำกประสบกำรณ์ กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ สังเครำะห์ และได้มำซึ่ งควำมซำบซึ้ง                
ทำงสุนทรียภำพ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมกับยุคสมัย 

  Definitions and importance of aesthetics, perception and 
classification of beauty and value of arts by looking, listening, and 
performing from experiences, analysis, criticism, and synthesis to obtain 
art appreciation, being able to apply art appreciation with the daily life 
appropriately 
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4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5) 

Life and Sufficiency Economy 
ค ว ำ ม เ ป็ น ม ำ  ค ว ำ ม ห ม ำ ย  ป รั ช ญ ำ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง                          

กำรประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน                  
กำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติตนตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่               
ตำมแนวพระรำชด ำริกับเศรษฐกิจพอเพียงโครงกำรพระรำชด ำริกับเศรษฐกิจ
พอเพียง กำรประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภำคเกษตรภำคธุรกิจ  และอุตสำหกรรม                   
กำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษำหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในท้องถิ่น 

History, meaning, philosophy, adaptation of sufficiency economy 
to individual, family and community, how to live by using philosophy of 
sufficiency economy as the guidelines of life, learning, adapting the new 
theories from royal thought along with philosophy of sufficiency 
economy with agriculture, industry and developing the society and 
economy with Philosophy of sufficiency economy, a case study of  the 
model of sufficiency economy village in local area 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(3-0-6) 
Nakhon Si Thammarat Studies 

องค์ควำมรู้เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมรำช ด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม  สถำนที่และบุคคลส ำคัญ 
กำรอนุ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่ น  ประเพณี  ศำสนธรรม สืบสำนโครงกำร                       
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ปฏิบัติกำรกรณีศึกษำเชิงพื้นท่ี 

Body of knowledge of Nakhon Si Thammarat province in terms 
of  physical and environment, historical evolution, cultural identity, 
places, historical figures, conservation of local cultures, traditions, 
Bhuddist teaching; the continuation of  the royal project;  and 
conducting an area-based case study  in Nakhon Si Thammarat 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
ASEAN Studies 

บริบททำงภูมิศำสตร์  ทรัพยำกรธรรมชำติ  ประวัติศำสตร์  และ                   
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำรรวม 
กลุ่มและควำมร่วมมือของอำเซียน ในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

The geography contexts, natural resources, history and 
different cultures of Southeast Asia Countries; the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) which promotes collaboration and 
cooperation on politics, economy, society and cultures among its 
members   

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
Civics and Social Responsibility 

กำรเรียนรู้หลักกำรพ้ืนฐำนของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย              
และกำรปกครองโดยกฎหมำย เข้ำใจควำมหมำยของ "พลเมือง" ในระบอบ
ประชำธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษำได้พัฒนำตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบประชำธิปไตย
และให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีกำรเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ 

Basic principles of democracy and pollical system by law, 
understanding the definition of “a citizen”  in democracy, developing 
the students to be good citizen in democracy and responsible for 
society through active  learning process 

9000308 พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 
Dynamics of Global Society  

วิวัฒนำกำรของสังคมมนุษย์ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุกำรณ์
โลกปัจจุบัน โลกำภิวัตน์ องค์กำรระหว่ำงประเทศ ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
กำรปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย          
และสังคมโลก 

Evolutions of human society concerning politics, economy, 
society, current events, globalization, international organization and 
solving of problems, adapting life to global status and changing of 
Thailand and Global Society 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

9000309 การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
Management for Life 

เศรษฐกิจกับกำรด ำเนินชีวิต กำรรู้จักตนเองกำรก ำหนดเป้ำหมำยของชีวิต                   
กำรพัฒนำตนเองสู่ควำมส ำเร็จ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบริหำรควำมมั่งค่ัง ควำมมั่งค่ังและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

Economy and ways of life, having self-consciousness, how to set 
life goals, improving oneself to succeed in life, developing leadership, 
Financial planning and management, wealth and social responsibility 

 
5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                               น(ท-ป-อ) 
9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

Plants for Life 
พืชพรรณและควำมสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพสิ่งต่ำงๆ  จำกภูเขำ                 

สู่ทะเล เรียนรู้คุณและค่ำ ของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวิตมนุษย์  กำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆ 
ตำมแนวทำงโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ                      
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ฝึกกำรเรียนรู้                 
กำรสังเกตด้วยประสำทสัมผัสท้ังหก กำรวำงแผน กำรคิดท่ีเป็นระบบกำรท ำงำน                
เป็นทีม  กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยในกำรปฏิบัติกำรภำคสนำม กำรวิเครำะห์  
สรุปองค์ควำมรู้และน ำเสนอผลกำรศึกษำท่ีมีสำระทำงวิชำกำรและควำมเบิกบำน 

Plants and relationship between plants and everything from 
mountain to sea, the value and property of plants, how to manage 
the natural resources following the Royal’s plant and herbal 
reservation project of Princess Sirindhorn, practicing and learning with 
five senses (sight, hearing, taste, smell, touch); planning, systematic 
thinking and teamworking, physical preparation for conducting the 
fieldwork; analyzing and summarizing the body of knowledge, and 
giving presentation of the study results  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ)                                            
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

Information Technology  for  Life 
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของมนุษย์      

กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรข้อมูล กำรแสวงหำ
ควำมรู้ ระบบสำรสนเทศ ควำมมั่นคงของข้อมูลและสำรสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี
สำรสนเทศในอนำคต เพื่อน ำมำปรับใช้ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน                   
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกฎหม ำย                    
ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

Information technology that influences the daily life of human 
beings; adapting knowledge of information technologies, computer 
system, data transfer, searching for knowledge, information, informational 
system security, trends of information technology in the future to daily 
life effectively, ethical use of information technology and information 
technology law 

9000407 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
Thinking and Decision Making 

หลักกำรและกระบวนกำรคิดของมนุษย์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรวิเครำะห์ 
ข้อมูลและข่ำวสำร ตรรกศำสตร์และกำรให้เหตุผล กระบวนกำรตัดสินใจ  กระบวนกำร
แสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำชีวิตประจ ำวัน 

Principles and process of human thinking, creativity, information 
analysis information, logic and reasoning, decision making process,  of 
scientific knowledge seeking process and application of knowledge to 
solve problems in daily life 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-อ)                                            
9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5)                                            

Development of Quality of Life and Environment  
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม

และทรัพยำกรธรรมชำติที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิต แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ทักษะกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต   และสิ่งแวดล้อม  กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน  กำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือ
คุณภำพชีวิต กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

Importance of the development of quality of life and environment, 
problems of environment and natural resources that affects quality of life, 
guidelines to develop quality of life and environment, natural resources 
management,  community environment management, promoting local 
wisdom to improve quality of life, sustainable natural resources and 
environment conservation   

9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
Agriculture for Daily Life 

ควำมส ำคัญ  สถำนกำรณ์กำรเกษตรของไทย  ประชำคมอำเซียน                       
และของโลก กำรพัฒนำกำรเกษตร และระบบกำรท ำกำรเกษตรของไทย                    
หลักพ้ืนฐำนกำรผลิตพืช สัตว์ กำรประมง และกำรแปรรู ปผลิตผล อำหำร                
เพ่ือสุขภำพจำกกำรเกษตร  มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงด้ำนกำรเกษตรฝึกปฏิบัติ
ในงำนเกษตรกรรม  กำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร  กำรจ ำแนกผลิตภัณฑ์    
กำรคัดเลือกอำหำรเพ่ือสุขภำพ กำรตรวจสอบสำรปนเปื้อน เพ่ือใช้ในชีวิต                 
ประจ ำวัน  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  และกำรตลำดสินค้ำเกษตรในปัจจุบัน 

Importance of Thai, ASEAN and world agriculture situation, 
system, basic principles of farming, fishing and food processing, 
healthy food from good agricultural practice, agricultural safety, 
practice in agricultural  work, food processing, classification of 
agricultural products, selecting healthy food, testing for food 
contaminants in daily life, the situational analysis of current 
agricultural product marketing 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ   3(2-2-5) 

 
Health  Management 

กำรบริหำรจัดกำรสุขภำพเพ่ือให้มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่ำงสมดุล เป็นผู้น ำทำง
ปัญญำด้วยสุขภำพ สิทธิหน้ำที่ในกำรด ำรงชีวิต ในสิ่ งแวดล้อมและสภำพแวดล้อม            
ที่ เ อ้ือต่อสุขภำพ ควำมปลอดภัยจำกปัญหำสุขภำพที่พบบ่อย ควำมเชื่อผิด 
พฤติกรรมสุขภำพไม่เหมำะสม ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ ภัยทำงเพศและอนำมัย
เจริญพันธุ์ กำรออกก ำลังกำยและนันทนำกำรเพื่อสุขภำพ กำรบริหำรจัดกำรอำรมณ์
ควำมเครียดในภำวะวิกฤต กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรใช้สิทธิผู้บริโภค บทบำท
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ต่อกำรบริหำรจัดกำรสุขภำพ
แบบองค์รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน กำรเตรียมควำมพร้อมสู่วัยผู้สูงอำยุ
แบบพ่ึงพำตนเอง 

Health management for making physical, mental, emotional, social, 
cognitive of good health, managing the expression and thinking, adapting 
knowledge from course to well-balanced in daily life, Student should be 
brilliant along with good health, how to live in healthy society, study 
about rights and duty in environment that influences and health’s 
problems, misunderstanding of health care, bad behavior for health, how 
to prevent bad health, health’s information and sexual problems, 
exercising and recreation for good health, how to manage emotion and 
stress in crisis situation, development of personality, rights of consumers, 
duty of Thai people in 21st century for health management of self, family 
and community, preparing to get old with self-care 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1. วิชาชีพครู   
        1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1001103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-5)  
Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 
       ประพฤติ ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนด้วยจิต
วิญญำณควำมเป็นครู  เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ำรงตนให้เป็นที่เคำรพศรัทธำของผู้เรียนและสมำชิกในชุมชน โดยกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ บูรณำกำรองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับค่ำนิยมของครู จรรยำบรรณ
วิชำชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับครู จิตวิญญำณควำมเป็นครู กฎหมำยส ำหรับครู 
สภำพกำรณ์กำรพัฒนำวิชำชีพครู  โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นประสบกำรณ์ 
กรณีศึกษำ กำรฝึกปฏิบัติใช้กำรสะท้อนคิดเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
ในกำรเป็นครูที่ดี  มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
        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. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 

Education Policy and Quality Management 
       สืบค้น วิเครำะห์ แนวคิด ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และพัฒนำท้องถิ่น บูรณำกำรองค์ควำมรู้
ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ   ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ ในกำรท ำควำมเข้ำใจบริบทกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนแต่ละระดับ
กำรศึกษำและประเภทกำรศึกษำ ออกแบบนวัตกรรมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับสถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภท
กำรศึกษำ ฝึกปฏิบัติด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประเมินคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดกำร
เรียนรู้   โดยใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ตนเองในกำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ และทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
        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. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร                                                              3(2-2-5) 

Curriculum Development       
          ออกแบบและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรรำยวิชำตำมธรรมชำติของ
สำขำวิชำเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถำนศึกษำและชุมชน  น ำหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรพัฒนำหลักสูตร 
พ้ืนฐำนทำงปรัชญำกำรศึกษำ จิตวิทยำ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรน ำหลักสูตรไปใช้ กำรประเมินหลักสูตร ปัญหำและแนวโน้ม
ในกำรพัฒนำหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในกำรสร้ำง กำรใช้ และกำรประเมินหลักสูตร 
ใช้กำรสะท้อนคิดเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี มีควำม
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

         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. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                       3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                
       วำงแผนและจัดกำรเรียนรู้ตำมรรมชำติสำขำวิชำเอกท่ีสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มี
ปัญญำรู้คิดและมีควำมเป็นนวัตกรรม สร้ำงแรงบันดำลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้ำงนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน จัด
กิจกรรมและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียน ตระหนักถึง
สุขภำวะของผู้เรียน โดยบูรณำกำรควำมรู้ เนื้อหำวิชำ หลักสูตร ศำสตร์กำรสอน 
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทฤษฎีกำร
เรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับกำรเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยำกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่
บูรณำกำรเนื้อหำและภำษำ กระบวนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 กำรศึกษำแบบเรียนรวม  กำรพัฒนำผู้เรียนด้วยกำร
ชี้แนะ ฝึกปฏิบัติกำรกำรออกแบบและเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรที่
เหมำะสมกับธรรมชำติของสำขำวิชำ ฝึกปฏิบัติกำรสอนแบบจุลภำค ทดลองจัดกำร
เรียนรู้ในสถำนศึกษำที่มีบริบทแตกต่ำงกัน  ใช้กำรสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักและ
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ สำมำรถน ำกำรสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดีมีควำมรอบรู้ และทันสมัยต่อควำม
เปลี่ยนแปลง 
        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  
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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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication 
and Learning 
        ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติ
ของสำขำวิชำเอกเพ่ือพัฒนำผู้ เรียนให้มีปัญญำรู้คิดและมีควำมเป็นนวัตกร             
ที่สอดคล้องกับบริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โดยกำรวิเครำะห์หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จรรยำบรรณในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สำมำรถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรกำรศึกษำและกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและ
ใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ 
และทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 

        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 
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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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                             3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 
       วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรที่ เหมำะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสำระส ำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ สะท้อนผลกำร
ประเมินเพ่ือพัฒนำกำรของผู้เรียนและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยใช้
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรวัดและประเมินผล กำรประเมินตำมสภำพจริง กำร
ออกแบบและสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล กำรให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทำงกำรใช้ผลกำรวัดและประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุง
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สำมำรถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำง
เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ อย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณนักวัดผล และใช้
กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
        Measure and evaluate through methods which are practical and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result 
for learner development and quality development of learning 
management under the concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and evaluation, and 
use the reflective practice for self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1043415 

 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                   3(2-2-5) 
Research for  Learning Development  
       วิจัย แก้ปัญหำเพ่ือพัฒนำผู้เรียน สร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชำติของสำขำวิชำเอก บริบทควำมแตกต่ำงหลำกหลำย
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์สภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบกำรวิจัยโดยประยุกต์ใช้
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีทำงกำรวิจัย จรรยำบรรณของนักวิจัย กำรสร้ำงและหำ
คุณภำพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้
สำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำผู้เรียน และใช้
กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี  มีควำมรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
        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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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู                                                                3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 
       วิเครำะห์ แก้ปัญหำ ประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงจิตวิทยำส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โดย
ใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีทำงจิตวิทยำพัฒนำกำร จิตวิทยำกำรศึกษำ และจิตวิทยำ
ให้ค ำปรึกษำ ทักษะสมองเพ่ือกำรเรียนรู้  กำรส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตำมช่วงวัย เด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ แนวทำงกำรให้ค ำแนะน ำกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียน กำรศึกษำรำยกรณี กำรสะท้อน
คิด เพ่ือให้สำมำรถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำม
ศักยภำพ มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครู รำยงำนผลกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำผู้เรียน และใช้กำรสะท้อนคิดเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี  มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
       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 
1131503 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                                             2(1-2-3) 
Thai Language for Communication for Teachers 
       วิเครำะห์วำทวิทยำส ำหรับครู หลักกำร และเทคนิควิธีกำรใช้ภำษำไทย และฝึก
ปฏิบัติกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และภำษำท่ำทำง  เพ่ือกำรสื่อควำมหมำย
ในกำรเรียนกำรสอนและกำรสื่อสำร สืบค้นสำรนิเทศเพ่ือพัฒนำตนให้รอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรับ ฝึกกำรใช้ภำษำและวัฒนธรรมเพ่ือกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติและออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน 
และภำษำท่ำทำง เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
        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. 
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 1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                                       1(45) 
Professional practicum I 
       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพ
ครู ระบุจรรยำบรรณต่อตนเองและต่อวิชำชีพ รอบรู้บทหน้ำที่ครูผู้สอนและครูประจ ำ
ชั้นในสถำนศึกษำ  เข้ำใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง
รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงเป็นระบบในรูปแบบของกำรศึกษำรำย
กรณี (Case Study) โดยกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงจิตวิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัล  กำร
พัฒนำหลักสูตรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ   สรุปแนวทำงและลักษณะกิจกรรม
กำรพัฒนำวิชำชีพของครูทั้งในและนอกสถำนศึกษำ ผ่ำนกระบวนกำรสังเกตและ
วิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ำที่ครู ถอดบทเรียนจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ  
สังเครำะห์องค์ควำมรู้และน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC)  
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
        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.      
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รหัสวิชา 
1023836 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                              1(45) 
Professional practicum II 
       ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  
ปฏิบัติงำนผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ี เลี้ยงโดยกำรวำงแผนออกแบบเนื้อหำสำระและ
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี กำรวัดและประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ในรำยวิชำเฉพำะด้ำน บูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ ออกแบบ
นวัตกรรม กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
สถำนศึกษำแต่ละระดับ บริหำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำ ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเครำะห์และน ำเสนอแนวทำงในกำร
พัฒนำตนเองให้มีควำมเป็นครูมืออำชีพที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำน
ศำสตร์วิชำชีพครูและศำสตร์สำขำวิชำเอก  เข้ำร่วมโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นและน ำผลจำกกำรเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

         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 community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                  6(270) 

Internship I  
       ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ออกแบบกำรจัดบรรยำกำศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีควำมสุขจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในกำรพัฒนำและมุ่งมั่นในกำรแก้ปัญหำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนกำรวิจัยที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่ำงชัดเจนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำชีพ โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
       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 ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ) 

1024810 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                6(270) 
Internship II 
       ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีควำมสุขเกิด
กำระบวนกำรคิดขั้นสูงและน ำไปสู่กำรเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำที่ทันสมัย บูรณำกำรบริบทชุมชนเข้ำกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกำรพัฒนำและ
แก้ปัญหำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนกำรวิจัยที่ถูกต้องตำม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงชัดเจนจำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นและน ำผลจำกกำรเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคล รวบรวม วิเครำะห์ 
สังเครำะห์สมรรถนะกำรปฏิบัติหน้ำที่ครู  คุณลักษณะของควำมเป็นครู ผ่ำน
กระบวนกำรถอดบทเรียนจำกกำรปฏิบัติกำรสอนและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
        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 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. 
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2. วิชาเอก 60 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเอกเดี่ยว 40 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1101104 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                          2(1-2-3) 

Listening and Speaking for Teachers of English  
        ศึกษำ ฝึกกำรฟังและพูดภำษำอังกฤษเพื่อใช้สื่อสำร จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรฟังและ
พูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถำนกำรณ์จ ำลองต่ำงๆในบริบทกำรศึกษำ 
         Study and practice English listening and speaking for communication.  
Conduct listening and speaking learning activities. Reflect on various 
educational simulations. 
 

 

1101204 
 
 
 
 
 
 
1101105 
 

หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                                     2(1-2-3) 
English Structure for Teachers of English 
       ศึกษำโครงสร้ำงประโยคและไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ เน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใน
สถำนกำรณ์จ ำลองต่ำงๆในบริบทกำรศึกษำ 
        Study about sentence structures and grammar, focus on organizing 
learning activities in educational simulations. 
 
การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ                      3(2-2-5) 
Critical Reading for Teachers of English 
       ศึกษำและฝึกอ่ำนงำนเขียนประเภทต่ำงๆ เพ่ือควำมเข้ำใจและใช้กลวิธีกำรอ่ำนต่ำงๆ 
ในกำรเพ่ิมศักยภำพทักษะกำรอ่ำน วิเครำะห์รูปแบบและเนื้อหำบทอ่ำน จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรอ่ำน 
        Study and practice a wide range of reading texts for comprehension 
and use reading strategies for enhancing reading ability, analyze text types 
and reading texts, conduct reading activities. 
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รหัสวิชา 
1102211 
 
 
 
 
 
 
 
 
1102212 
 
 
 
 
 
 
 
 
1102301 
 
 
 
 
 
 
 
 
1102704 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                         น(ท-ป-อ) 
สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                 3(2-2-5) 
Phonetics and Phonology for Teachers of English 
        ศึกษำเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศำสตร์และสัทวิทยำ หลักกำรออกเสียง
ภำษำอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และกำรถ่ำยทอดเสียง สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำร
ออกเสียงภำษำอังกฤษ 
        Study sound systems, phonetics and phonology, phonological rules, 
phonetic symbols and pronunciation, be able to conduct activities 
concerning English pronunciation. 
 
ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                          3(2-2-5) 
Advanced Grammar for Teachers of English 
       ศึกษำประเภทประโยคและวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยค อนุประโยค และไวยำกรณ์
ภำษำอังกฤษขั้นสูง จัดกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวยำกรณ์ขั้นสูงผ่ำนสถำนกำรณ์จ ำลองและ
กรณีศึกษำ 
        Study types of sentences, analyze sentence structures, clauses, and 
advanced grammar, focus on organizing learning activities in educational 
simulations and case studies. 
 
การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                      3(2-2-5) 
Translation for Teachers of English 
           ศึกษำและค้นคว้ำหลักกำรและขั้นตอนกำรแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล จำก
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยและภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ ประยุกต์กำรแปลเข้ำสู่กำร
จัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
          Study and explore the principles and translation procedures, practice 
translation and text adaption from English to Thai and Thai to English, apply 
translation into English learning management. 
 
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                            3(2-2-5) 
Material Development and Learning Innovations in English  
Language Teaching 
            ศึกษำ เลือก ออกแบบ พัฒนำ สร้ำง ใช้และประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือกำร
จัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษที่หลำกหลำย 
           Study, select, design, develop, create, utilize, and evaluate learning 
materials and innovations for a variety of English language learning. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1102705 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1103709 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1103710 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                  3(2-2-5) 
English Language Assessment 
       ศึกษำทฤษฎีและหลักกำรวัดผลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ แนวโน้มปัจจุบันในกำร
ทดสอบและวัดผล ประเภทของข้อสอบและกำรวัดผลประเมินผล กำรสร้ำงข้อสอบประเภท
ต่ำงๆ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในกำรทดสอบภำษำ ออกแบบและพัฒนำข้อสอบ
ภำษำอังกฤษ 
        Study theories and principles of English language assessment, current 
trends in English language testing and assessment, types of tests and 
assessment, language tests construction, and advances in language testing 
technology. Design and develop English language tests. 
 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                     3(2-2-5) 
Curriculum and English Learning Activities 
        วิเครำะห์หลักกำร แนวคิด และจุดเน้นในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหลักสูตรภำษำอังกฤษระดับต่ำงๆ ออกแบบหลักสูตรและจัดกำร
เรียนรู้ ที่หลำกหลำยให้ผู้ เ รี ยน เกิดกำรเรียนรู้บรรลุตำมเป้ ำหมำยของหลักสูตร                
ฝึกปฏิบัติกำรวำงแผน และกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  
          Analyze general principles, concepts, and essential issues according to 
the Basic Education Core Curriculum and English curriculum in different 
levels. Develop and create various learning activities to develop learners to 
achieve the goal of the core standards. Practice lesson planning and English 
language learning management strategies. 
 
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21                 3(2-2-5) 
English Language Learning Management for the 21stCentury Learners 
       ศึกษำทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เรี ยนใน
ศตวรรษท่ี 21 เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ำยภำษำอังกฤษ   
             Study theories, principles, and approaches of English language 
learning management for the 21st-century learners, learn various techniques 
for active learning management and organizing English camps. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1103902 
 
 
 

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ                                                    1(0-3-2) 
Seminar in English Language Teaching 
       ศึกษำแนวโน้มและประเด็นกำรสอนภำษำอังกฤษในปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับศักยภำพและบริบทของผู้เรียน  
        Study current trends and issues of English language learning 
management. Exchange and reflect on Internship’s experiences, and how 
to design English classroom activities to meet learners’ needs, potentials, 
and contexts. 

 

1103711  
 
 
 
 
 
 
. 

1103903  

การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ                                                    3(2-2-5) 
English Classroom Management 
       ศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรชั้นเรียนที่หลำกหลำยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถ
เรียนรู้กิจกรรมภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
        Study various classroom management strategies which encourage 
and equip learners with effective models to create successful learning 
environment appropriate for English classroom activities.  
 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 
Research and Innovation Development for English Language Learning 
Management 
       ศึกษำระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับกำรสอนภำษำอังกฤษ สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง 
ด ำเนินกำรวิจัย น ำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงำนวิจัยได้อย่ำงเป็นระบบและถูกต้องตำม
รูปแบบวิจัยทำงกำรสอนภำษำอังกฤษ 
         Study research methodology in English language teaching, search for 
information, organize, conduct research, prepare and publish research 
report systematically and accurately based on research in English language 
teaching. 
 

1103609 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน                                    2(1-2-3) 
English for Language Proficiency Tests 

ศึกษำเทคนิคกำรท ำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS  และ 
TOEIC  ฝึกท ำแบบทดสอบเพ่ือให้มีสมรรถนะภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำน CEFR 
ระดับ B2 

Study various techniques needed for English proficiency tests such as 
TOEFL, IELTS and TOEIC. Take a variety of relevant tests to prepare for 
level B2 in CEFR. 
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รหัสวิชา 
1103104 
 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ     
Academic Writing for Teachers of English 

     ศึกษำรูปแบบ ลักษณะ ของกำรเขียนเชิงวิชำกำร ฝึกฝนกำรเขียน
เชิงวิชำกำร เช่น กำรเขียนรำยงำนทำงวิชำกำร กำรเขียนบทควำมทำง
วิชำกำรภำษำอังกฤษ 
         Study academic formats and characteristics of academic 
writing. Practice academic writing such as academic report 
writing, and English academic article writing. 

 

น(ท-ป-อ) 
3(2-2-5)                         

 
 
 

 
 

     2.2  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกวิชาเอก 20 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1101107 
 
 
 
 
 
 
 
 
1101502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ                                                         2(1-2-3) 
English Reading Strategies  
       ศึกษำกลวิธีกำรอ่ำนในระดับประโยค ระดับอนุเฉท เทคนิคกำรอ่ำนแบบต่ำงๆ กำร
เดำควำมหมำยของค ำศัพท์ กำรใช้พจนำนุกรม  กำรอ่ำนเพ่ือจับใจควำมส ำคัญและ
รำยละเอียด 
        Study reading strategies at sentences and paragraph levels, various 
reading techniques: skimming, scanning, guessing vocabulary in context and 
using dictionary, reading for main ideas and details.  
 
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ                2(1-2-3) 
Socio-Cultural Backgrounds of English Speaking Countries  
        ศึกษำภูมิหลังทำงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภำษำอังกฤษ เปรียบเทียบ
ควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศที่พูด
ภำษำอังกฤษ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม 
         Socio-cultural backgrounds of English speaking countries. Compare 
and contrast between Thai cultures and culture of English speaking 
countries to develop cross-cultural communication. 
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รหัสวิชา 
1102504 
 
 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป-อ) 
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมไทยส าหรับครูภาษาอังกฤษ                    3(2-2-5) 
Thai Socio-Cultural Backgrounds for English Language Teachers 
        ศึกษำภูมิหลังทำงสังคมและวัฒนธรรมไทยด้ำนภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ศำสนำ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ควำมเชื่อ วิถีชีวิต ฝึกกำรสืบค้นข้อมูล และน ำเสนองำนโดย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
       Study socio-cultural backgrounds of Thailand: geography, history, 
religion, customs, traditions, beliefs, and ways of life.  Practice using 
information retrieval skills and giving presentation by using digital 
technology. 

 

1102403 
 
 
 
 
 
 
 

1102601 
 
 
 
 
 
 
 
 

1102706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วรรณคดีอังกฤษเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ                                      2(1-2-3) 
English Literature for English Language Teaching 
       ศึกษำวรรณคดีอังกฤษในรูปแบบร้อยแก้ว ร้อยกรอง นวนิยำย เรื่องสั้น และบทละคร
ในสมัยต่ำงๆของอังกฤษ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนวรรณคดีอังกฤษ  
        Study English literature in various literary forms such as prose, novels, 
short stories, and dramas from different British literary periods. Conduct 
learning activities for teaching English literature.  
 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                    2(1-2-3) 
Business English 
          ศึกษำค ำศัพท์ และส ำนวนภำษำอังกฤษในบริบททำงธุรกิจ  ฝึกฟังและพูดเพ่ือกำร
สื่อสำรทำงธุรกิจ อ่ำนและเขียนงำนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
          Study English vocabulary and expressions in business context. 
Practice speaking and listening skills for business transaction, reading and 
writing business documents. 
 
วิธีสอนภาษาอังกฤษ                                          3(2-2-5) 
English Teaching Methods 
            ศึกษำแนวคิด วิธีสอน และเทคนิคกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
โดยเน้นเทคนิคกำรบูรณำกำรทั้ง 4 ทักษะ กิจกรรมกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวกำรสอน
ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร  กำรเขียนแผนกำรสอน และกำรสำธิตกำรสอน 
             Study approaches, methods and techniques of teaching English as 
a foreign language emphasizing on integrating the four skills, organizing 
teaching activities according to communicative language teaching approach, 
writing lesson plans, and teaching demonstration. 
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รหัสวิชา 
1103712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1103105 
 
 
 
 
 
 
 
1103713 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป-อ) 
การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ                 3(2-2-5) 
ของครูภาษาอังกฤษ                                   
       Integration of Academic Reading and Development of English Teachers 
Association 
        ศึกษำและฝึกทักษะกำรอ่ำนเชิงวิชำกำร อภิปรำยประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำชีพครูภำษำอังกฤษ และกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ แลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เพื่อพัฒนำองค์กรวิชำชีพ 
        Study and practice academic reading skills, discuss about English 
teachers’ professional and English language teaching management. 
Exchange and transfer knowledge within a professional community. 
 
การเขียนพื้นฐานส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                           2(1-2-3) 
Basic writing for Teachers of English  
       ศึกษำองค์ประกอบพื้นฐำน ประเภท ของอนุเฉท และควำมเรียง ฝึกเขียนอนุเฉทและ
ควำมเรียงประเภทต่ำงๆโดยเน้นเอกภำพ ควำมต่อเนื่องของเนื้อหำ และกระบวนกำรเขียน 
       Study basic components, types of paragraphs and essays. Practice 
writing different types of paragraphs focusing on unity, coherence, and 
writing process. 
 
ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ                     3(2-2-5) 
Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching 
             ศึกษำทฤษฎีทำงภำษำศำสตร์ และภำษำศำสตร์ประยุกต์ เน้นกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถำนกำรณ์จ ำลองต่ำงๆในบริบทกำรศึกษำ 

              Study about theories in linguistics and applied linguistics focusing 
on organizing learning activities with digital technology in educational 
simulations.  
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รหัสวิชา 
 

1103503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1102213 
 
 
 
 
 
 
 
 
1103714 

 
ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป-อ) 
 

วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                      3(2-2-5) 
World Cultures for Teachers of English 
          ศึกษำ วิเครำะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก 
มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในกำรส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
ผ่ำนกำรท ำโครงงำน มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ  และสร้ำง
เครือข่ำยทำงวิชำชีพของครูผู้สอนภำษำอังกฤษตำมกำรเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบน
พ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
          Study, analyze, compare local cultures and the world cultures. 
Collaborate with guardians and community to promote and disseminate 
local cultures through project work.  Participate in exchanging professional 
experiences and establishing English teacher professional networks based 
on the changing global context and the cultural difference. 
 
วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์                                        2(1-2-3) 
Morphology and Syntax 
          ศึกษำกระบวนกำรทำงวิทยำหน่วยค ำ โครงสร้ำงภำยในของค ำ กำรสร้ำงค ำ  
โครงสร้ำงประโยค ตำมทฤษฎีทำงภำษำศำสตร์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมหลักวิทยำหน่วยค ำ
และวำกยสัมพันธ์ 
          Study morphological processes, internal structure of words, word 
formation, sentence structure in syntactic theories, morphological and 
syntactic analysis.  
 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก           3(2-2-5) 
Learning Management for Thinking Skill Development through Children 
Literature                                      
       ศึกษำและวิเครำะห์วรรณกรรมส ำหรับเด็ก ระบุและอธิบำยองค์ประกอบ ประเภท 
ลักษณะเฉพำะ ใช้วรรณกรรมส ำหรับเด็กในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรคิด 
          Study and analyze children’s literature, identify and explain 
elements, types, and characteristics of children’s literature. Apply children’s 
literature to organize English language learning activities to develop thinking 
skills. 

 

 



 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) 

(หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) กับหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสตูร 4 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
1 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

            สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education  
                Program in English 

ภาษาไทย: หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต  
              สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education  
                  Program in English 

ปรับจากหลักสูตร 5 ปี เป็น
หลักสตูร 4 ป ี

2 ชื่อปริญญา ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): ครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย): ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education  
                            (English) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (English) 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): ครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย): ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education  
                            (English) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (English) 

 

3 ปรัชญาของ
หลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การความรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการปฏิบัติ การ
ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ ควบคู่กับ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
 

ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรม
สามารถบูรณาการความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้
เป็นคนดีมีสติปัญญาความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
ได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
เผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
 

ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรให้
สอดกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 
ปี) พ.ศ. 2562 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
3 วัตถุประสงค ์ ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต 
ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาศาสตร์  วรรณคดี  วิ ธี ส อนภาษาอั งกฤษ 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
วิชาชีพครู เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ความรู้ และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นการปฏิบัติ 
โดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 
3. มีความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สั ง เคราะห์  ประ เมินค่ า  และ สร้ า งสรรค์  เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรัก ความ
ศรัทธา และความภาคภูมิใจ ในวิชาชีพครู มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีความรับผิดชอบ 
และมารยาทอันดีงาม ด ารงตนเป็นพลเมืองดีของชาติ 
สามารถเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์และสังคมได้ 
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคณุลักษณะ ดังนี ้
1. มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและ
มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบ
วิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพครู 
3 . มีความรอบรู้ และความสามารถหลายด้ าน  (well-
rounded) ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดขั้นสูง สามารถ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ 
4. มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ มีทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์  มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบ
วิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน 
 
 
 

ป รั บ ป รุ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตร ีสาขาครุศาสตร์
แ ล ะ ส า ข า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562  
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 
5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสู ต รทางด้ านการ เรี ยนการสอนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีจะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
6. มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศ 
และของโลก 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

4 โครงสร้าง
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต  โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา   ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรยีนโดยไม่นบัหน่วยกิต   
  1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ไม่นอ้ยกว่า      6  หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                                                                    
       ไม่น้อยกว่า                 6  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ              133  หน่วยกิต  
   2.1 วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า                   54  หน่วยกิต  
        2.1.1 สาระวิชาชีพคร ูไม่นอ้ยกว่า 36  หน่วยกิต  
             (1) รายวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า    32  หน่วยกิต 
             (2) รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     4  หน่วยกิต 
        2.1.2 กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพครู     18  หน่วยกิต 
            (1) ประสบการวิชาชีพระหว่างเรียน 6  หน่วยกิต 
            (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                ในสาขาวิชาเฉพาะ           12  หน่วยกิต 
  2.2 วชิาเอก  ไม่น้อยกว่า                     79  หน่วยกิต  
        2.2.1 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า       69  หน่วยกิต  
        2.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก  
                ไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 
        2.2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      4  หน่วยกิต       
               (เลือกจากวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก)             

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136    หน่วย
กิต  โดยมสีัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            12 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6 หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

                                                 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า  100 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  จ านวนไมน่้อยกว่า     40 หน่วยกิต 

2.1.1 สาระวิชาชีพคร ู                   26 หน่วยกิต 
2.1.2 กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพครู     14 หน่วยกิต 

    2.2 วชิาเอก  จ านวนไม่น้อยกว่า             60 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                       40 หน่วยกิต 
2.2.2 วิชาที่ส่งเสรมิสมรรถนะและ 
        ศักยภาพความลุม่ลึก             20 หน่วยกิต 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                6 หน่วยกิต 

 
 
 - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับเปลีย่นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด ใช้
ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
 
 
- หมวดวิชา เฉพาะด้าน
เปลี่ยนแปลงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

5 หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

เรียนไม่น้อยกว่า                                    133 หน่วยกิต 
 

เรียนไม่น้อยกว่า                                  100 หน่วยกิต 
 

ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 33 
หน่วยกิต  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 

 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า                                       54 หน่วยกิต 
1. สาระวิชาชีพครู เรยีนไม่น้อยกว่า                36 หน่วยกิต  

1.1 วิชาบังคับ                                     32 หน่วยกติ 
1.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า                              4  หน่วยกิต 

2. ประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า  
                                                          18 หน่วยกิต 
 

เรียนไม่น้อยกว่า                                    40 หนว่ยกิต 
    1.1 สาระวิชาชีพครู                            26 หน่วยกิต  
    1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ                     14  หน่วยกิต 

ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 14 
หน่วยกิต ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร ์
(หลักสูตร 4 ปี)  
พ.ศ. 2562 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1001101 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม                 และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ                          3(2-2–5) 
             Teacher’s Professionalism, Virtue, Morality, and 
Codes of Ethics of Profession 
              สภาพงานและบทบาทหน้าที่ของครู  ความหมาย 
ความส าคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการของวิชาชีพครู มาตรฐาน
วิชาชีพครูจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิ
บาล และความซื่อสัตย์สุจริต และอุดมการณ์ของความเป็นครู การ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู การพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ครูการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ  มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม แนวทาง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การแสวงหา 
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ และจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ       จิต
วิญญาณความเป็นครู                             3(2-2-5) 
            Teacher’s Virtue, Moral Principle, 
Ethics and Disposition 
             ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู 
จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี    มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เป็นเชิงสมรรถนะ สะท้อน 
ความรู้ความสามารถและ 
ลักษณะครูที่ดีมีจิต 
วิญญาณครู 
-เพิ่มเติมการบูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม
ของครู องค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายส าหรับครู และ
การประพฤติ ปฏิบัตติน
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1004101  การประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมายส าหรับครู                                               
3(2-2–5) 
              Quality Assurance in Education and Laws for 
Teachers 
            กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาภาคบังคับ  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศกึษาส าหรบัคน
พิการ  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย  กฎระเบี ยบ  
หลั ก เ กณฑ์ และวิ ธี ก า รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยตรงกั บส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษาการจัดการคุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และแสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและ
จัดการความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครูและ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                           
                                                         3(2-2-5) 
             Education Policy and Quality Management 
           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ เพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภท
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทนัสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

- เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร สื บ ค้ น 
วิ เคราะห์ แนวคิด ด้าน
น โ ย บ า ย  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
แผนงาน โครงการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- เพิ่มเติมองค์ความรู้ 
ทางการบริหารการศึกษา 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายส าหรับครูน าไป 
บูรณาการในรายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ และจิต 
วิญญาณความเป็นครู 

  1021101 ปรัชญาการศึกษา                         2(1-2–3) 
            Educational Philosophy  

 บูรณาการในรายวิชาการ
พัฒนาหลักสตูร 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1021208 การพัฒนาหลักสูตร                       3(2–2-5)  
             Curriculum Development 
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร  องค์ประกอบ
ของหลักสูตร  แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร  กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  และ
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบและจัดท าหลักสูตร การน า หลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร                     3(2-2-5) 
            Curriculum Development 
            ออกแบบ พัฒนา น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  โดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐาน
ทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมิน
หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและบูรณา
การองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
และการน าไปใช้ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1022304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น 
             เรียน                                        3(2-2-5) 
            Learning and classroom Management 
           หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม  การจัดการช้ันเรียน  สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา หลักการ  แนวคิด  แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้พัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้             3(2-2-5) 
             Learning Management Methodology 
            วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์
การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการ
เรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ ที่บู รณาการเนื้ อหาและภาษา 
การศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการช้ีแนะ ฝึก
ปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบท
แตกต่างกัน  ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะและความสามารถ
ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถน าการสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาและ
เขียนเป็นเชิงสมรรถนะโดย
บูรณาการองค์ความรู้ที่
เกี่ ยวข้องสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
และการน าไปใช้ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน เน้น
การเรียนรู้และสมรรถนะ
ครูยุคดิจิทัล การเรียนรู้
และบรรยากาศช้ันเรียน
ส าหรับผู้ เ รียนที่มีความ
แตกต่างกัน สมรรถนะครู
ผู้ ส ร้ า ง แ ร งบั น ด า ล ใ จ 
บทบาทครู ในฐานะโค้ช 
และการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในหลากหลาย
บริบท  
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางการศึกษา                                           3(2-2-5) 
             Innovation and  Technology in Education  
            แนวคิดหลักการของนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  สื่อการเรียนการ
สอน  การผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การใช้สื่อมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
จากการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การออกแบบ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างและการน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ การออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้รายบุคคล การประเมินและ
การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้                   3(2-2-5) 
             Innovation and  Information Technology for 
educational Communication and Learning  
            ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรี ยนรู้  กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

-เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
-ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  ใ ห้ ทั น ส มั ย
สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21  
-ปรับรหสัวิชาให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเนื้อหาตาม
ค าอธิบาย 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1043124  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       3(2-2-5) 
              Measurement and Assessment for Learning 
            ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและประเภทของการ
วัดและประเมินผลการศึกษา   คุณธรรมของผู้ท าหน้าที่วัดและ
ประเมินผล  หลักการและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ แนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การออกแบบการสร้าง
แบบทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพ  คะแนน การให้คะแนน การ
ตัดสินผลการเรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
              Learning Measurement and Evaluation 
             วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญใน
เรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล ฝึกปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรยีน วิเคราะห์และใช้แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมนิผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณนักวัดผล และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

-ปรับการเขียนให้เป็นเชิง 
สมรรถนะ 
-เ พิ่ ม ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลที่ครอบคลุม
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กันและการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ให้เต็ม
ศักยภาพ และปรับปรุ ง
การเรียนการสอนเพื่อการ
เป็นครูทีด่ี 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1044402  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้           3(2-2-5)                          
              Research for Learning Development 
             ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์  แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ลักษณะ หลักการและ
แ น ว ค ิด ก า ร ว ิจ ัย เ พื ่อ พ ัฒ น า ก า ร เ ร ีย น รู ้ ขั ้น ต อ น แ ล ะ
กระบวนการวิจัย การสังเคราะห์และใช้ผลวิจัยเพื่อน าไปใช้ใน
การวางแผนและปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน การก าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื ่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู ้เ ร ียน การ เขียนรายงานการวิจ ัยและการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  
 
  

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้          3(2-2-5)               
             Research for Learning Development 
            วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม
ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

-ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  ใ ห้ ทั น ส มั ย
สอดคล้ อ งกั บกา ร วิ จั ย 
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
โดยจั ดการ เ รี ยนรู้ ด้ ว ย
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21  
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้อง
กั บ ก ลุ่ ม เ นื้ อ ห า ต า ม
ค าอธิบาย 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1051205 จติวิทยาส าหรับครู                        3(2-2-5) 
             Psychology for Teachers 
            ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการส่งเสริม
พัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ การช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพของตน การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง การสร้าง
บรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   ความรู้
เบื้องต้น หลักการและทฤษฎีต่างๆ ส าหรับการแนะแนว และการ
ให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
วินิจฉัยและช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา กระบวนการแนะแนวเพื่อ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพผู้เรียน จรรยาบรรณส าหรับครู
เพื่อการแนะแนว 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู                      3(2-2-5) 
            Psychology for Teachers 
            วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา แก้ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย และผู้เรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติการให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียน การศึกษารายกรณี เพื่อให้สามารถออกแบบการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

-ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  ใ ห้ ทั น ส มั ย
สอดคล้องกับธรรมชาติ
บริบทของผู้ เ รี ยนในยุค
ปัจจุบัน และศาสตร์ด้าน
สมองกับการเรียนรู้ 
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้อง
กั บ ก ลุ่ ม เ นื้ อ ห า ต า ม
ค าอธิบาย 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1082108 การศึกษาพิเศษ                            2(1-2-3) 
            Special Education     

 บูรณาการในรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้  นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้                          

  1101501 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู      2(1-2-3) 
              English for Professional   
Development 
             ความส าคัญและความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรม 
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในช้ันเรียนและใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู การฟังและอ่านสาร
เกี่ยวกับวิชาชีพครูจากสื่อที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติการพูดตาม
หลักการออกเสียงและการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันเรียน  การ
เขียนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างของหลักภาษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู  รวมทั้งการใช้ค าศัพท์ทางการศึกษาและศาสตร์ของตนเองให้
ถูกต้อง 

 อยู่ ใ นหมวดวิ ชาศึ กษา
ทั่วไป 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1131501 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู                                            
                                                           2(1-2-3) 
            Thai Language and Culture for Teachers 
             ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยในฐานะเครื่องมือใน
การสื่อสาร วัฒนธรรมการใ ช้ภาษาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาที่
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตามระดับช้ันของภาษา   ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนและใช้ภาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพครูเพื่อการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง  การใช้ภาษาของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาตามโอกาสและสถานการณ์  
บทบาทหน้าที่ของครูในการส่งเสริม สืบทอดการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้
ภาษาในสถานการณ์การต่างๆ 

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
                                                         2(1-2-3) 
             Thai Language for communication for 
teachers 
            วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาส าหรับครู หลักการและ
วิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสอน ฝึกปฏิบัติการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง ทั้งการสื่อสาร
แบบเผชิญหน้า การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า และการสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สอน ทั้งการสอนในช้ันเรียน และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และสืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชา ชีพของคุรุ สภาและ
กรอบ มคอ.1 
- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า  ใ ห้ ทั น ส มั ย
สอดคล้องกับสมรรถนะ
การสื่อสารส าหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21  
- ป รั บ ร หั ส วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับกลุ่มเนื้อหา
ตามค าอธิบาย 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1095101 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี ส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น                                                 
2(1-2-3)                        
             Cup Basic Unit Leader Training Course 

 บูรณาการในกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูและจัดอบรม
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษา ไ ด้ รั บ
วุฒิบัตรลูกเสือ  

  1095102 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น                                                 
2(1-2-3) 
             Scout Basic Unit Leader Training Course 

  

  1095103 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น                                                 2(1-2-3)  
             Senior Scout Basic Unit Leader Training Course 

 ยกเลิก 

  1095104 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง                                       
                                                           2(1-2-3)  
            Rover Scout Advanced  
Unit Leader Training Course 

 ยกเลิก 

  1020305 การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและภมูปิญัญาไทย                                    

                                                             2(1-2-3) 

        Learning Through His Majesty’s Initiatives and Thai 
Wisdom 

 เนื้อหา สาระความรู้อยู่ใน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

  1022305 การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา   2(1-2-3) 
             Learning Management at Elementary Level 
 

 บูรณาการในรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

     



 

 

173 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1023103 เทคนิคการจัดการเรียนรู้                  2(1-2-3) 
             Techniques in Learning Management 

 บู ร ณ า ก า ร ใน ร า ย วิ ช า
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

  1023209 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน                                        
                                                           2(1-2-3) 
            Curriculum Development for Sustainable 
Development 

 บูรณาการในรายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร  

  1023307 การจดัการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด                                            
                                                           2(1-2-3) 
             Learning Management for Thinking  Skill  
Development 

 บูรณาการในรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

  1024301 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย       2(1-2-3)                       
              Seminar in Contemporary Learning 
Management               

 บูรณาการในรายวิชาวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
วิชาชีพ และรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  1034102 การจัดแสดงและนิทรรศการ             2(1-2-3) 
         Display and  Exhibition     

 บู ร ณ า ก า ร ใน ร า ย วิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 
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การเปลี่ยนแปลง 

  1034705 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู ้    2(1-2-3) 
             Learning Innovation Development  

 บู รณากา ร ในร าย วิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 
และรายวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

  1034706 การถ่ายภาพและผลิตวัสดุกราฟิก       2(1-2-3) 
             Photography and Graphic Materials 

 

 บู ร ณ า ก า ร ใน ร า ย วิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้  

  1034707 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา     2(1-2-3) 
            Multimedia for Education 

 

 บู ร ณ า ก า ร ใน ร า ย วิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

  1035201 การใช้และบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการ
เรียนรู ้                                                2(1-2-3) 

             Operation and Maintenance of Learning 
Technology 

 

 บู ร ณ า ก า ร ใน ร า ย วิ ช า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

  1043125 การวิจัยทางสังคมศาสตร์                 2(1-2-3) 
             Research in Social Science 

 บูรณาการในรายวิชาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
และรายวิชาในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 
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การเปลี่ยนแปลง 

  1043201 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์    2(1-2-3)              
             Achievement Test  

 บูรณาการในรายวิชาการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

  1043412 สถิติเพ่ือการวิจัย                           3(2-2-5) 
               Statistics for Research 

 บูรณาการเนื้อหาสาระที่ 
จ าเป็นในรายวิชาต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพครูที่ก าหนด 

  1043501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัและประเมนิผล                                   
                                                           2(1-2-3) 
             Computer Programs for   
Research and Evaluation 

 ยกเลิก 

  1044110  การประเมินโครงการทางการศึกษา     2(1-2-3) 
Educational Project  Evaluation 

 ยกเลิก 

  1051602 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู                  2(1-2-3) 
              Human Relations for  Teachers 

 ยกเลิก 

  1053510 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์          3(2-2-5)           
             Creative Thinking  Promotion 

 ยกเลิก 

  1095104 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู              2(1-2-3) 
               Introduction to Recreation for Teachers 

 ยกเลิก 

  1131502 การใช้ภาษาไทยส าหรับครู               2(1-2-3) 
            Thai Language for Teachers 

 บูรณาการในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู

  1131602 การเขียนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู          2(1-2-3)                    
             Writing for Professional Development 
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การเปลี่ยนแปลง 

 ประสบการ
ณ์ วิ ช า ชี พ
ร ะ ห ว่ า ง
เรียน 
 

1021801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1  1(45)                       
            Professional Preparation I  
            เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกต
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาสภาพงานและ
บทบาทหน้าที่ของครู ขอบข่ายงานของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานครูประจ าช้ันและ/หรือประจ าวิชา การส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้ เรียน จัดท าข้อเสนอโครงงานเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้ เรียนและ/หรือการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
  

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                    1(45)                              
            Professional Practicum I             
            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบ
รู้บทบาทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดย
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทาง
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ครู  ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและเน้นการ
ฝึ กปฏิ บั ติ บทบาทและ
หน้าที่ ครู และเรี ยนรู้ ใน
สถานศึกษาให้มากขึ้น 
 

  1022801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2  1(45) 
            Professional Preparation II 
            เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ศึกษา
สังเกตสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์และจัดท า
หลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน 
แนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดท ารายงานผล
การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

  1023835  การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 3      1(45)                
              Professional Preparation III 
              เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ศึกษา
สังเกตและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การ
สนับสนุนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา จัดท า

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                    1(45) 
            Professional practicum II            
            ประพฤติตนเป็นแบบอย่ างที่ ดี มี คุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับ
ครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและเน้นการ
ฝึ กปฏิ บั ติ บทบาทและ
หน้าที่ ครู และเรี ยนรู้ ใน
สถานศึกษาให้มากขึ้น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองจัดการเรียนรู้ในบริบทที่หลากหลาย 
มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาช้ันเรียน เพื่อวิเคราะห์การจัดการ
เรียนรู้และน าผลไปปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ จัดท ารายงานผล
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน น าเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการฝึกประสบการณ์ 

จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการ
เกี่ ย วกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขา
วิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

  1024807 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(45)                      
             Professional Practicum I 
             เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมายก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ สังเกตและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่
หลากหลาย ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคการศึกษาในฝ่ายงานวิชาการของ
โรงเรียน ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน การเตรียมการสอน 
ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์ที่จริง ศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน ฝึกวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้  และฝึก
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดท าบันทึกและ
สะท้อนการเรียนรู้ และน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 

  1024808 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  2(90)   
             Professional Practicum II 
            เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมายก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ สังเกตการจัดการเรยีนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์ที่จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
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เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล
การเรียน การสอบปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหา
ผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และฝึกปฏิบัติงานอื่น 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดท าบันทึกและสะท้อนการเรียนรู้ 
และน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

  - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
1025805 ปฏิบัติการสอน 1                            6(450) 
            Teaching Practice I 
            ปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การวัดประเมินผลและน าผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ครู งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานโครงการพัฒนา
วิชาการและแหล่งเรียนรู้  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับ
มอบหมายภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
คณะครุศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ และครู
พี่เลี้ยงในสถานศึกษา รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
น าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
การศึกษาในช่วงระหว่างและหลังการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          6(270) 
             Internship I 
             ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ ส่ ง เสริมให้ผู้ เ รียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและเน้นการ
ฝึ กปฏิ บั ติ บทบาทและ
หน้าที่ ครู และเรี ยนรู้ ใน
สถานศึกษาให้มากขึ้น 
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  1025806 ปฏิบัติการสอน 2                            6(450) 
            Teaching Practice II 
             ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอนใน
วิชาเอกและงานในหน้าที่ครู งานสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน งานโครงการพัฒนาวิชาการและแหล่งเรียนรู้ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การนิเทศของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะครุศาสตร์ และครูพี่ เลี้ยงในสถานศึกษา 
รวบรวมและสรุปองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี น าเสนอในช่วงระหว่างและหลังฝึกประสบการณ์ โดย
การสัมมนาและจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2             6(270) 
             Internship II  
             ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนมคีวามสุข เกิดกระบวนการคิดขั้น
สูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอด
บทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและเน้นการ
ฝึ กปฏิ บั ติ บทบาทและ
หน้าที่ ครู และเรี ยนรู้ ใน
สถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อ
สร้างการเรียนรู้ และฝึก
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
ค รู อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม 
สอดคล้องกับการพัฒนา
วิชาชีพครูที่มันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2. วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า                  79 หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกวา่                69  หน่วยกิต           
   2.2 วิชาการสอนวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า    
                                                        6 หน่วยกิต 
    2.3 วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า         4 หน่วยกิต                   

2. กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า             60  หน่วยกิต 
    2.1 วิชาเอกเดี่ยว                       40 หน่วยกิต           
    2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ 
ความลุ่มลึกวิชาเอก                        20 หน่วยกิต 
 

ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 19 
หน่วยกิต  และบูรณาการ
ร า ย วิ ช า ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี  ส า ข า ค รุ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส า ข า
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี)  พ.ศ. 2562 

  วิชาเอก 
บังคับเรียน 
1101101 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                       
                                                        2(1-2-3)                                         
            Listening and Speaking English for 
Communication I   

วิชาเอกเด่ียว 
 

 
บูรณาการในรายวิชา
การฟังและการพูด
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ                     

  1101102 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
                                                        2(1-2-3)                                         
             Listening and Speaking English for 
Communication II    

 บูรณาการในรายวิชา
การฟังและการพูด
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ                     

  1101103 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ              3(2-2-5)                       
             English Reading Strategies        
            องค์ประกอบพื้นฐานของการอ่านในระดับ
ประโยค ระดับอนุเฉท เทคนิคการอ่านแบบต่างๆ การเดา
ความหมายของค าศัพท์ การใช้พจนานุกรม  การอ่านเพื่อจับ
ใจความส าคัญและรายละเอียด 

1101107  กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ      2(1-2-3)                       
              English Reading Strategies      
              ศึกษากลวิธีการอ่านในระดับประโยค 
ระดับอนุเฉท เทคนิคการอ่านแบบต่างๆ การเดา
ความหมายของค าศัพท์ การใช้พจนานุกรม  การอ่าน
เพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด 

-ปรับรหสัวิชา 
-ป รั บ จ า ก ร า ย วิ ช า
วิชาเอก(บังคับ)  เป็น 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พค ว า ม    
ลุ่มลึกวิชาเอก 
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              Reading strategies at sentences and 
paragraph levels, various reading techniques: 
skimming, scanning, guessing vocabulary in 
context and using dictionary, reading for main 
ideas and details              

        Study reading strategies at sentences 
and paragraph levels, various reading 
techniques: skimming, scanning, guessing 
vocabulary in context and using dictionary, 
reading for main ideas and details.  

-ปรับหน่วยกิต จาก 3 
หน่วยกิต เป็น 2 หน่วย
กิต  
 

  1101202 สัทศาสตร์และสัทวิทยา                 3(2-2-5) 
               Phonetics and Phonology     
             สัทศาสตร์และระบบเสยีงในภาษา สัทอักษร
สากล การถ่ายถอดเสียงภาษาอังกฤษ การออกเสียงพ้ืนฐาน 
 ทฤษฎีและการวเิคราะห์ทางสัทวิทยา 
        Phonetics and phonological systems of 
language, the International Phonetic Alphabet 
(IPA), English transcription,  basic pronunciation, 
phonological theories and analysis 
 

1102211 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                                 3 (2-2-5) 
     Phonetics and Phonology for Teachers of 
English 
       ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์
และสัทวิทยา หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
        Study sound systems, phonetics and 
phonology, phonological rules, phonetic 
symbols and pronunciation, be able to 
conduct activities concerning English 
pronunciation.  

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับจากรายวิชาของ
ช้ันปีท่ี 1 เป็นรายวิชา
ของช้ันปีท่ี 2 
-ปรับชื่อวิชาจาก
สัทศาสตร์และสัทวิทยา 
เป็น สัทศาสตร์และสัท
วิทยาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ  
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
โดยเพิ่มจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การออกเสยีง
ภาษาอังกฤษ 

  1101208  ไวยากรณ์ 1              2(1-2-3) 
              Grammar I          
 

 บูรณาการในรายวิชา
หลักภาษาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

  1101209 ไวยากรณ์  2              2(1-2-3) 
              Grammar II                
 

 บูรณาการในรายวิชา
ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 



 

 

182 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1102101 การอ่านเชิงตีความ                     2(1-2-3) 
             Reading for Interpretation       

 ยกเลิก 

  1102111 การเขียนอนุเฉท                        2(1-2-3)       
            Paragraph Writing           
 

 บูรณาการในรายวิชา
การเขียนเบื้องต้น
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 

  1102114 การเขียนความเรียงโดยเน้นกระบวนการ          
                                                        2(1-2-3) 
           Essay Writing Focusing on Process     

 บูรณาการในรายวิชา
การเขียนเบื้องส าหรับ
คร ู

  1102204 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ ์       3(2-2-5)                 
                                                     
             Morphology and Syntax  

             กระบวนการทางวิทยาหน่วยค า โครงสร้างภายใน
ของค า การสร้างค า โครงสร้างประโยค ตามทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมลูตามหลักวิทยาหน่วยค า
และวากยสัมพันธ์ 
            Morphological processes, internal 
structure of words, word formation, sentence 
structure in syntactic theories, morphological and 
syntactic analysis 

1102213 วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ ์                    
                                                            2(1-2-3) 
             Morphology and Syntax  

             ศึกษากระบวนการทางวิทยาหน่วยค า 
โครงสร้างภายในของค า การสร้างค า โครงสร้าง
ประโยค ตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมูลตามหลักวิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ ์
           Study morphological processes, 
internal structure of words, word formation, 
sentence structure in syntactic theories, 
morphological and syntactic analysis. 

-ปรับจากรายวิชาเอก
(บังคับ) เป็น รายวิชา
เสริมสร้ างสมรรถนะ
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พค ว า ม    
ลุ่มลึกวิชาเอก 
-ปรับหน่วยกิตจาก 3 
หนว่ยกิตเป็น 2  
หน่วยกิต 
 

  1102402 พ้ืนฐานทางวรรณคดี                              2(1-2-3) 
           Introduction to Literature 

 ยกเลิก 
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  1102502 ภูมิหลงัทางสังคมและวัฒนธรรม  
            ไทยส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ       3(2-2-5)                                                                      
          Thai Socio-Cultural Backgrounds for English 
Language Teachers  
           ภูมิหลังทางสังคมและวฒันธรรมไทยด้าน
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วรรณคดี ขนม
ธรรมเนยีม ประเพณี ความเช่ือ วิถีชีวิต ฝึกการสืบค้นข้อมูล 
เขียนรายงานและน าเสนองาน 
        Thai socio-cultural backgrounds; geography, 
history, religion, arts, literature, customs, 
traditions, beliefs, and ways of life, information 
retrieval skills, writing reports and presentation 

1102504 ภูมิหลงัทางสังคมและวัฒนธรรม  
            ไทยส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ         
                                          2(1-2-3)                                            
          Thai Socio-Cultural Backgrounds          
for English Language Teachers  
           ศึกษาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
ดา้นภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี ความเช่ือ วิถีชีวิต ฝึกการ
สืบค้นข้อมูล และน าเสนองานโดยเทคโนโลยีดิจิทลั 
       Study socio-cultural backgrounds of 
Thailand: geography, history, religion, 
customs, traditions, beliefs, and ways of life.  
Practice using information retrieval skills and 
giving presentation by using digital 
technology. 

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับจากรายวิชาเอก
(บังคับ) เป็นรายวิชา
เสริมสร้ างสมรรถนะ
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พค ว า ม    
ลุ่มลึกวิชาเอก 
-ปรับหน่วยกิตจาก 3 
หน่วยกิตเป็น 2  
หน่วยกิต 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
โดยเพิ่มการน าเสนองาน
โดยเทคโนโลยีดิจิทลั 
และตดัเนื้อหาเกีย่วกับ 
ศิลปะ วรรณคดี และ
เขียนรายงาน ออก 

  1102702 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                  
                                                                  3(2-2-5)  
           Instructional Media and Materials             
Development in English Language Teaching  
            หลักการ และวิธีการคัดเลือก การออกแบบ  ผลิต 
การปรับ การประเมินสื่อ  การสอนภาษาอังกฤษ และการ
ประยุกต์ใช้สื่อของจริง ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
           Principles and methods for selecting, 
designing, creating, adapting, evaluating English 
teaching materials and applying authentic 
materials in English language teaching 

1102704 การพัฒนาสื่อและนวตักรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ                                 3 (2-2-5) 
             Material Development and Learning   
Innovations in English Language Teaching        
            ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้
และประเมินสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย 
           Study, select, design, develop, 
create, utilize, and evaluate learning 
materials and innovations for a variety of 
English language learning. 

-ปรับชื่อวิชาจากการ
พัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอน    เป็น    การ
พัฒนาสื่อและนวตักรรม
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัยให้สอดรับกับ
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลาย 
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  1103102 การอ่านเชงิวิเคราะห์และวิจารณ์     2(1-2-3)                                  
            Analytical and Critical Reading 

 บูรณาการในรายวิชา
การอ่านเพื่อการคดิ
วิเคราะหส์ าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

  1103201 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
                                                        2(1-2-3) 
              Linguistics for English Language Teachers
  

 บูรณาการในรายวิชา
ภาษาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การสอนภาษา อังกฤษ 

  1103301  การแปล 1                              2(1-2-3)                                   
              Translation I    

 บูรณาการในรายวิชา
การแปลส าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ 

  1103302  การแปล  2                             2(1-2-3) 
              Translation II    
 

 บูรณาการในรายวิชา
การแปลส าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ 

  1103401 วรรณคดีอังกฤษ                        2(1-2-3) 
             English Literature 
           วรรณคดีอังกฤษในรูปแบบร้อยแก้ว ร้อยกรอง   
นวนิยาย เรื่องสั้น และบทละครในสมัยต่างๆของอังกฤษ 
             English literature in various literary forms, 
such as prose, novels, short stories, and dramas 
from different British literary periods    

1102403 วรรณคดีอังกฤษเพ่ือการสอน 
             ภาษาอังกฤษ                     2(1-2-3) 
             English Literature for English             
Language Teaching    
             ศึกษาวรรณคดีอังกฤษในรูปแบบร้อยแก้ว 
ร้อยกรอง นวนิยาย เรื่องสั้น และบทละครในสมัย
ต่างๆของอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนวรรณคดีอังกฤษ  
              Study English literature in various 
literary forms such as prose, novels, short 
stories, and dramas from different British 
literary periods. Conduct learning activities 
for teaching English literature.  

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับชื่อวิชา 
-ปรับจากรายวิชาของ
ช้ันปีท่ี 3 เป็นรายวิชา
ของช้ันปีท่ี 2 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
โดยเพิ่มการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนวรรณคดี
อังกฤษ         
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  1103502 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม   
             ของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ       3(2-2-5)                  
           Socio-Cultural Backgrounds of English 
Speaking Countries 

             ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ีพูด
ภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศที่พูด
ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 
        Socio-cultural backgrounds of English 
speaking countries, comparing and contrasting Thai 
cultures and culture of English speaking countries 
to develop cross-cultural communication 

1101502 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม   
             ของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ                                                                 
                                                 2(1-2-3) 
           Socio-Cultural Backgrounds of English 
Speaking Countries 

             ศึกษาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่ างระหว่างวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
         Socio-cultural backgrounds of English 
speaking countries. Compare and contrast 
between Thai cultures and culture of English 
speaking countries to develop cross-cultural 
communication. 

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับจากรายวิชาของ
ช้ันปีท่ี 3 เป็นรายวิชา
ของช้ันปีท่ี 1 
-ปรับจากรายวิชาเอก
(บังคับ) เป็น รายวิชา
เสริมสร้ างสมรรถนะ
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พค ว า ม    
ลุ่มลึกวิชาเอก 
-ปรับหน่วยกิตจาก 3 
หน่วยกิตเป็น 2  
หน่วยกิต 
 

  1103704 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน 
            การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ        3(2-2-5)                  
            Computer Application for  English 
Language Teaching 

 บูรณาการในรายวิชา
ภาษาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษ 

  1103707  การสร้างแบบทดสอบและ 
              การประเมินผลทางภาษา             3(2-2-5) 
              Test Construction and Language 
Assessment   

 บูรณาการในรายวิชา
การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

     



 

 

186 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1103708 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง 2(1-2-3) 
             English Language Learning through 
Drama  

 ยกเลิก 

  1104901 ค่ายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ  
             ภาษาอังกฤษ             2(1-2-3) 
              English Camp for English  
              Skills Development 

 บูรณาการในรายวิชา
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

  1104101 การอ่านเชิงวิชาการ                    2(1-2-3) 
              Academic Reading 
 

 การบูรณาการการอ่าน
เชิงวิชาการกับการ
พัฒนาองค์กรวิชาชีพ
ของครูภาษาอังกฤษ  

  1104102  การเขียนเชิงวิชาการ                  2(1-2-3) 
                Academic Writing    
      การเขียนความเรียงเชิงวิชาการประเภทต่างๆ  การ
เขียนประวตัิส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียน
จดหมายรับรอง บทคัดย่อ การถอดความ  
        Academic writing; writing resume, job 
application letters, letters of recommendation, 
research abstracts and paraphrasing 

1103104 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครู      
             ภาษาอังกฤษ                     3(2-2-5) 
      Academic Writing for Teachers of English 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ของการเขียนเ ชิง
วิชาการ ฝึกฝนการเขียนเชิงวิชาการ เช่น การเขียน
รายงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 

Study academic formats and 
characteristics of academic writing. Practice 
academic writing such as academic report 
writing, and English academic article writing. 

-ปรับหน่วยกิตจาก 2 
หน่วยกิตเป็น 3  
หน่วยกิต 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
โดยเน้นการเขียน
รายงานทางวิชาการ 
การเขียนบทความทาง
วิชาการภาษาอังกฤษ 
 

  1104104 การพูดเพ่ือน าเสนอผลงาน            2(1-2-3) 
            Oral Presentation  

 ยกเลิก 
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  1104602 การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ                         
                                                        3(2-2-5) 
             English for Proficiency Development  

 บูรณาการในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทดสอบมาตรฐาน 

  1104901 การวิจัยปฏิบัติการในชั้น 
             เรียนส าหรับครูภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 
              Classroom Action Research for English 
Language Teachers 
   การศึกษาระเบียบวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ การแปลความหมาย 
และการเขียนรายงานวิจัย การอภปิรายค าถามวิจัย ฝึก
ทักษะการจดบันทึก การค้นคว้างานวิจัยในห้องสมุด และ
อินเทอร์เน็ต การเขียนโครงร่าง และรูปแบบงานวิจัยท่ี
ถูกต้อง 
        Quantitative and qualitative research 
methods, writing research proposals, data 
collection, data analysis, data interpretation, and 
research report writing, research questions 
discussion, note-taking, library and Internet 
research skills practice 

1103903 การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมการ    
             เรียนรู้ภาษาอังกฤษ             3(2-2-5) 
              Research and Innovation        
Development for Language Learning 
Management 
              ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง ด าเนินการวิจัย 
น าเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็น
ระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการสอน
ภาษาอังกฤษ 
          Study research methodology in 
English language teaching, search for 
information, organize, conduct research, 
prepare and publish research report 
systematically and accurately based on 
research in English language teaching. 

-ปรับช่ือวิชาจาก การ
วิจัยปฏิบัติ การใน ช้ัน
เ รี ย น ส า ห รั บ ค รู
ภาษาอังกฤษ เป็น การ
วิจัยทางการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
โดยเน้นน าเสนอข้อมลู
และเผยแพรผ่ลงานวิจยั
ได้อย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามรูปแบบวิจยั
ทางการสอน
ภาษาอังกฤษ 
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การเปลี่ยนแปลง 

  1104902  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ       3(2-2-5)                                                                        
             Seminar in English Language Teaching 
              การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้
ประสบการณ์ด้านการสอนของแต่ละบุคคล บทความจาก
วารสารวิชาชีพ และกรณีตัวอย่าง 
              Problems related to English language 
teaching analysis, problem solving discussion by 
using personal teaching experience, information 
from educational articles, research and case 
studies  
 

1103902  สัมมนาการจัดการเรียนรู ้
              ภาษาอังกฤษ                    1(0-3-2) 
              Seminar in English Language 
Teaching 
               ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ปั จ จุ บั น  ร่ ว ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ที่ ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่ าง
เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของ
ผู้เรียน  

     Study current trends and issues of 
English language learning management. 
Exchange and reflect on Internship’s 
experiences, and how to design English 
classroom activities to meet learners’ needs, 
potentials, and contexts. 

-ปรับรหัสวิชา 
-ป รั บ ช่ื อ วิ ช า จ า ก 
สั ม ม น า ก า ร ส อ น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  เ ป็ น 
สั ม ม น า ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรุ้ภาษาอังกฤษ 
-ปรับจากรายวิชาของ
ช้ันปีที่ 4 เป็นรายวิชา
ของช้ันปีท่ี 3 
-ปรับหน่วยกิตจาก 3 
หน่วยกิตเป็น 1 หน่วย
กิต 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
โดยเน้นการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 
สอดคล้องกับศักยภาพ
และบริบทของผู้เรียน 
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   1101104 การฟังและการพูดส าหรับครู   
             ภาษาอังกฤษ                     2(1-2-3) 
             Listening and Speaking for          
Teachers of English  
  ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟังและพดู 
ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จ าลองต่างๆใน
บริบทการศึกษา 
           Study and practice English listening 
and speaking for communication.  Conduct 
listening and speaking learning activities. 
Reflect on various educational simulations. 

บู ร ณ า ก า ร ม า จ า ก
ร า ย วิ ช า ก า ร ฟั ง -พู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1    และการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 2          

   1101204 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ                             
                                                 2(1-2-3) 
             English Structure for Teachers   
of English 
             ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน
สถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 
             Study about sentence structures 
and grammar, focus on organizing learning 
activities in educational simulations. 

บูรณาการมาจาก
รายวิชาไวยากรณ์ 1 

     

     



 

 

190 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   1103711 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  
                                                3 (2-2-5) 
             English Classroom Management 
              ศึกษารูปแบบการจัดการ ช้ันเรี ยนที่
หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           Study various classroom 
management strategies which encourage and 
equip learners with effective models to 
create successful learning environment 
appropriate for English classroom activities. 

พัฒนารายวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 
4 ปี) พ.ศ.2562 

   1101105 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับ     
             ครูภาษาอังกฤษ                 3(2-2-5) 
             Critical Reading for Teachers of 
English 
              ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ 
เพื่อความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ ในการเพิ่ม
ศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหา
บทอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
            Study and practice a wide range of 
reading texts for comprehension and use 
reading strategies for enhancing reading 
ability, analyze text types and reading texts, 
conduct reading activities. 

บูรณาการจากรายวิชา
กลวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษ การอ่าน
เชิงวิเคราะห์และวิจารณ ์
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การเปลี่ยนแปลง 

   1102212 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
                                                 3(2-2-5) 
             Advanced Grammar for Teachers of 
English 
               ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห์
โครงสร้างประโยค อนุประโยค และไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
ไวยากรณ์ ขั้ นสู งผ่ านสถานการณ์จ าลองและ
กรณีศึกษา 
            Study types of sentences, analyze 
sentence structures, clauses, and advanced 
grammar, focus on organizing learning 
activities in educational simulations and case 
studies. 

บูรณาการมาจาก
รายวิชาไวยากรณ์ 2 

   1102301 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
                                             3 (2-2-5) 
             Translation for Teachers of English                   
              ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอน
การแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล จากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
            Study and explore the principles 
and translation procedures, practice 
translation and text adaption from English to 
Thai and Thai to English, apply translation 
into English learning management. 

บูรณาการจากรายวิชา
การแปล 1 และการ
แปล 2 
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   1102705  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
              ภาษาอังกฤษ                3(2-2-5) 
              English Language Assessment 
              ศึกษาทฤษฎีและหลักการวัดผลการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มปัจจุบันในการทดสอบ
และวัดผล ประเภทของข้อสอบและการวัดผล
ประ เมินผล  การสร้ า งข้ อสอบประ เภทต่ า งๆ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา 
ออกแบบและพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ 

Study theories and principles of 
English language assessment, current trends 
in English language testing and assessment, 
types of tests and assessment, language 
tests construction, and advances in language 
testing technology. Design and develop 
English language tests. 

บูรณาการจากวิชาการ
สร้างแบบทดสอบและ
การประเมินผลทาง
ภาษา 

   1103710 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ   
             ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21         3(2-2-5) 
              English Language Learning 
Management for the 21st-century Learners 
 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรบัผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัด
ค่ายภาษาอังกฤษ   

บูรณาการจากวิชาค่าย
เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

             Study theories, principles, and 
approaches of English language learning 
management for the 21st-century learners, 
learn various techniques for active learning 
management and organizing English camps. 

   1103609 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ    
             มาตรฐาน                         2(1-2-3)  
              English for Language Proficiency 
Tests  
              ศึ ก ษ า เ ทคนิ ค ก า ร ท า แ บบ ทดส อบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS และ 
TOEIC  ฝึกท าแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 
              Study various techniques needed 
for English proficiency tests such as TOEFL, 
IELTS and TOEIC. Take a variety of relevant 
tests to prepare for level B2 in CEFR. 

บูรณาการจากวิชาการ
พัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  วิชาการสอนวิชาเอก 
1103702 วิธีสอนภาษาอังกฤษ                   3(2-2-5)                                   
              English Language Teaching  
              Methodology  
              แ น วคิ ด  วิ ธี ส อน  แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นเทคนิคการบูร
ณาการทั้ง 4    ทักษะ กิจกรรมการสอนออกเสียง การสอน
ค าศัพท์ และการสอนไวยากรณ์ตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร  การเขียนแผนการสอน การสังเกต และสาธิต
การสอน  
             Approaches, methods and techniques of 
teaching English as a foreign language emphasizing 
on integrating the four skills, activities for teaching 
pronunciation, vocabulary and grammar according 
to Communicative Language Teaching method, 
lesson plans writing, classrooms observation and 
teaching demonstration  

 
1102706 วิธีสอนภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 
              English Teaching Methods                                            
               ศึกษาแนวคิด วิธีสอน และเทคนิคการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้น
เทคนิคการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
การเขียนแผนการสอน และการสาธิตการสอน 
              Study approaches, methods and 
techniques of teaching English as a foreign 
language emphasizing on integrating the four 
skills, organizing teaching activities according 
to communicative language teaching 
approach, writing lesson plans, and teaching 
demonstration. 

 
-ปรับหมวดวิชาจาก
วิชาเอก (บังคับ) เป็น
วิชาเอก (เลือก) 
-ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
โดยตดักิจกรรมการสอน
ออกเสียง การสอน
ค าศัพท์ การสอน
ไวยากรณ์ และการ
สังเกตการสอนออก 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1104709 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ                  
                                                               3(2-2-5) 
             English Language Curriculum and Learning  
Management  

                 เป้าหมาย  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ของหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ   การ
วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

Goals, learning strand and standards of curriculum, 
language learning management, English language 
learning assessment and evaluation 

1103709  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    
              ภาษาอังกฤษ                    3(2-2-5) 
             Curriculum and English Learning 
Activities   
              วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นใน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ 
ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร    ฝึกปฏิบัติการวางแผน และการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
           Analyze general principles, concepts, 
and essential issues according to the Basic 
Education Core Curriculum and English 
curriculum in different levels. Develop and 
create various learning activities to develop 
learners to achieve the goal of the core 
standards. Practice lesson planning and 
English language learning management 
strategies. 

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับจากรายวิชาของ
ช้ันปีท่ี 4 เป็นรายวิชา
ของช้ันปีท่ี 3 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
โดยเน้นการออกแบบ
หลักสตูรและจดัการ
เรียนรู้ที่หลากหลายให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้
บรรลตุามเป้าหมายของ
หลักสตูร ฝึกปฏิบัติ การ
วางแผน และการจัดการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  วิชาเลือก 
วิชาเลือกเอก 
1102208 วาทกรรมวิเคราะห์                     3(2-2-5) 
              Discourse Analysis  

 ยกเลิก 

  1103101 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลิดเพลิน   2(1-2-3)              
              English for Pleasure 

 ยกเลิก 

  1103111 การเขียนเชิงสร้างสรรค์                2(1-2-3)                     
             Creative Writing  

 ยกเลิก 

  1103407 วรรณคดีอเมริกัน                       2(1-2-3)                                                             
              American Literature  

 ยกเลิก 

  1103408 วรรณกรรมอาเซียน                    2(1-2-3)                                                            
              ASEAN Literature 

 ยกเลิก 

  1103501 อาเซียนศึกษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ2(1-2-3)                                                                                
              ASEAN Study for English Language 
Teachers 

 ยกเลิก 

  1103605 ภาษาอังกฤษธุรกจิ                      2(1-2-3) 
              Business English 
             ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างประโยค ใน
บริบททางธุรกิจ  การฟังและพูดเพื่อการ สื่อสารทางธุรกิจ 
อ่านและเขียนงานท่ีเกีย่วข้องกับธุรกิจ          
             Vocabulary, expressions and sentence 
structures in business context, listening and 
speaking English for business transaction, reading 
and writing works related to business 

1102601 ภาษาอังกฤษธุรกจิ              2(1-2-3) 
              Business English 
           ศึกษาค าศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษใน
บริบททางธุรกิจ  ฝึกฟังและพูดเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ อ่านและเขียนงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
            Study English vocabulary and 
expressions in business context. Practice 
speaking and listening skills for business 
transaction, reading and writing business 
documents. 

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับจากรายวิชาของ
ช้ันปีท่ี 3 เป็นรายวิชา
ของช้ันปีท่ี 2 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

  1103606  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม                                               2(1-2-3) 
               English for Tourism and Hotel 
Management 

 ยกเลิก 

  1103607 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารมวลชน 2(1-2-3) 
              English for Mass Media 

 ยกเลิก 

  1103608 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                                            
                                                        2(1-2-3) 
              English for Eco-Tourism 

 ยกเลิก 

  1104103 การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ                          
                                                        2(1-2-3) 
              Discussion and Debate in English 

 ยกเลิก 

  1104106 การอ่านและการเขียนงานด้าน     
             วัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น          2(1-2-3)                     
              Reading and Writing about Culture and 
Local Art 

 ยกเลิก 

   1102104 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ    
             การสอนภาษาอังกฤษ          3 (2-2-5) 
             Linguistics and Digital Technology 
for English Language Teaching 
              ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์  และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์  เน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จ าลอง
ต่างๆในบริบทการศึกษา 

บูรณาการมาจาก
รายวิชาภาษาศาสตร์
ส าหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์                                                                
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

              Study about theories in linguistics 
and applied linguistics focusing on organizing 
learning activities with digital technology in 
educational simulations. 

   1103714 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ 
             การคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก  
                                                3 (2-2-5) 
          Learning Management for Thinking    
Skill Development through Children 
Literature 
           ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
ร ะ บุ แ ล ะ อ ธิ บ า ย อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ป ร ะ เ ภ ท 
ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
          Study and analyze children’s 
literature, identify and explain elements, 
types, and characteristics of children’s 
literature. Apply children’s literature to 
organize English language learning activities 
to develop thinking skills. 

บูรณาการมาจาก
รายวิชาการอ่านเชิง
วิชาการ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   1103712 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับ    
             การพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครู 
             ภาษาอังกฤษ                     3(2-2-5) 
              Integration of Academic Reading 
and Development of English Teachers 
Association 
               ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านเชิงวิชาการ 
อภิปรายประเด็นส าคญัที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ และการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
แลกเปลีย่นและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กรวิชาชีพ 
        Study and practice academic reading 
skills, discuss about English teachers’ 
professional and English language teaching 
management. Exchange and transfer 
knowledge within a professional 
community. 

บูรณาการมาจาก
รายวิชาการอ่านเชิง
วิชาการ 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   1103503 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ                                        
                                          3(2-2-5) 
               World Cultures for Teachers of    
English  
               ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรม
ของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและ
เผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการท า
โครงงาน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบท
ของโลกและบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 Study, analyze, compare local 
cultures and the world cultures. Collaborate 
with guardians and community to promote 
and disseminate local cultures through 
project work.  Participate in exchanging 
professional experiences and establishing 
English teacher professional networks based 
on the changing global context and the 
cultural difference. 

พัฒนารายวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 
4 ปี) พ.ศ.2562 
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สาระส าคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง 

   1103105 การเขียนเบื้องต้นส าหรับครู    
             ภาษาอังกฤษ                     2(1-2-3) 
             Basic Writing for English Teachers                                   
             ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐาน ประเภท ของ
อนุเฉท และความเรียง ฝึกเขียนอนุเฉทและความ
เรียงประเภทตา่งๆโดยเน้นเอกภาพ ความต่อเนื่อง
ของเนื้อหา และกระบวนการเขียน 
             Study basic components, types of 
paragraphs and essays. Practice writing 
different types of paragraphs focusing on 
unity, coherence, and writing process. 

บูรณาการมาจาก
รายวิชาการเขยีน อนุ
เฉท และการเขียนความ
เรียงโดยเน้น
กระบวนการ 

  วิชาการสอนเอก 
1103703 ภาษาศาสตร์ประยุกต์                  2(1-2-3) 
             Applied Linguistics 

 บูรณาการในรายวิชา
ภาษาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การสอนภาษา อังกฤษ 

  1104704 การสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                    
                                                        3(2-2-5) 
              Teaching English Listening and Speaking 
Skills  

 ยกเลิก 

  1104705 การสอนทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ                                         3(2-2-5) 
              Teaching English Reading and Writing 
Skills 

 ยกเลิก 
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  1104706 การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
             Teaching English Grammar 

 ยกเลิก 

  1104707 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา                                
                                                        3(2-2-5) 
              Teaching English at Elementary Level 

 ยกเลิก 

  1104708 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา                                   
                                                        3(2-2-5) 
              Teaching English at Secondary Level 

 ยกเลิก 
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โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 กับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ปรากฏดัง
ตาราง ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา 
เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับ

ปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์

และศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตรเดิม 
หลักสูตร
ปรับปรุง  
พ.ศ.2561 

หลักสูตรใหม่ 
ปรับปรุง  
พ.ศ.2562 

1. หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า  
30  

ไม่น้อยกว่า  30 ไม่น้อยกว่า  30 ไม่น้อยกว่า 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

ไม่น้อยกว่า 
84 

ไม่น้อยกว่า 94 ไม่น้อยกว่า  133 ไม่น้อยกว่า 100 

   2.1 วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 34 ไม่น้อยกว่า  54 ไม่น้อยกว่า 40 

   2.2 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 60 ไม่น้อยกว่า 79 ไม่น้อยกว่า 60 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
ไม่น้อยกว่า  

6 
ไม่น้อยกว่า  6 ไม่น้อยกว่า  6 ไม่น้อยกว่า  6 

รวม 
ไม่น้อยกว่า 

120 
ไม่น้อยกว่า 130 ไม่น้อยกว่า 169 ไม่น้อยกว่า 136 

 
 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

(ลงช่ือ)                    ......................................................... 
(ดร.สมปอง รักษาธรรม) 

รองอธิการบดี  
วันท่ี...... เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตร 4 ปี)  
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ 
 

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู้   
1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 0999094  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
0(2-2-5)      

1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา              0(2-2-5) 
    

 1. ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ
เป็นคร ู
 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
ความเป็นครู                      3(2-2-5)                         

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 0(2-2-5) 
  

2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

 

3. จิตวิทยาส าหรับครเูพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู  0(2-2-5) 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู ้

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 
 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 0(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        0(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  
                                     0(2-2-5) 
 

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        0(2-2-5) 

4. การวัดประเมินผลการเรยีนรู้ 
และการวจิัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้                             0(2-2-5) 
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มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

 7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                           
                                     0(2-2-5) 

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

8. ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู                         2(1-2-0) 
0999105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
                                     0(2-2-5) 
0999107  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะ
การท างาน                        0(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        0(2-2-5) 
 

6. การออกแบบและด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา      0(2-2-5)              

(ข) มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ 

  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่ง
เรียน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1022802 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 1 1(45) 
1023806 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 2 1(45) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1024890 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 1                   6(270) 
1024819 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2                   6(270) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

209 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

สาระความรู้กลุ่มสาขาวิชา
วิชาภาษาต่างประเทศ 

(มคอ.1) 
เนื้อหาสาระของวิชาเอก รายวิชาในหลักสูตร 

1. ทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
1.1 หลักการจัดการเรยีนรู้
หลักภาษาต่างประเทศ 
1.2 การจดัการเรียนรู้การ
ใช้ภาษาต่างประเทศ 
1.3 หลักการจัดการเรยีนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรม
ต่างประเทศ 

1. ทักษะภาษาอังกฤษ 
2. กลยุทธ์การเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ 
3. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
4 .  หลั กก าร จั ดก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาอังกฤษ 
5. การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
6. วิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ                      
                                  

1191194 การฟังและการพูดส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                              2(1-2-3) 
1101105 การอ่านเพื่อการคดิวิเคราะหส์ าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ             3(2-2-5) 
1102704  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู ้                              3(2-2-5) 
1102705 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ                                 0(2-2-5) 
1103709  หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษ                                0(2-2-5) 
1103710 การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21         3(2-2-5)             
1103902 สัมมนาการสอนภาษาองักฤษ                              
                                              1(0-3-2) 
1103711  การจัดการชั้นเรียนภาษา 
อังกฤษ                              3(2-2-5) 
1103903   วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ                      3(2-2-5) 
1103104 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                              3(2-2-5) 
1102403 วรรณคดีอังกฤษเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ                              2(1-2-3)                            
1190714 การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะ
การคิดด้วยวรรณกรรมส าหรบัเด็ก   
                                              0(2-2-5) 
1101107   กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
                              2(1-2-3) 
1102706  วิธีสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5)             
1103712  การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการ
กับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ                 3(2-2-5) 
1103105   การเขียนพ้ืนฐานส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                              2(1-2-3) 

   



 
 

210 

สาระความรู้กลุ่มสาขาวิชา
วิชาภาษาต่างประเทศ 

(มคอ.1) 
เนื้อหาสาระของวิชาเอก รายวิชาในหลักสูตร 

2. ภาษาศาสตร์เพื่อการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
2.1 แนวคิดพื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 
(Language) โดยเฉพาะ
คุณสมบัติของภาษา        
วัจนภาษา ระบบหน่วย
เสียง (Phonological 
System) ระบบหน่วยค า 
(Morphological System) 
วากยสัมพันธ์และ
อรรถศาสตร์ (Syntactic 
and Pragmatic System) 
2.2 แนวคิดพื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
2.3 พื้นฐานการศึกษา
ภาษาต่างประเทศด้วย
วิธีการทางภาษาศาสตร ์

1. หลักภาษา 
2. ภาษาศาสตร ์
 

1191204 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ
                                             2(1-2-0) 
1102212 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ                   3(2-2-5) 
1102211 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                             3(2-2-5) 
1103713 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
1102213  วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์
                              2(1-2-3) 
 

0. วัฒนธรรม 
3.1 วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
3.2 วัฒนธรรมไทย 
3.3 วัฒนธรรมนานาชาต ิ

1. วัฒนธรรมไทย 
2. วัฒนธรรมของประเทศท่ีพูด
ภาษาอังกฤษ        
0. วัฒนธรรมโลก 

1101502 ภูมิหลังทางสังคมและวฒันธรรมของ
ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ              2(1-2-0)                
1102504 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
ไทยส าหรับครูภาษาอังกฤษ             2(1-2-0) 
1103503  วัฒนธรรมโลกส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                              3(2-2-5) 

4. วรรณคด ี
4.1 วรรณคดี
ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น
ในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วม
สมัย 
4.2 องค์ประกอบของ
วรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อย
กรองภาษาต่าง 
ประเทศ  

1. วรรณคดีอังกฤษ 
2. วรรณกรรมส าหรับเด็ก 

1102403 วรรณคดีอังกฤษเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ                             2(1-2-3)                            
1190714 การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะ
การคิดด้วยวรรณกรรมส าหรบัเด็ก     0(2-2-5)                   
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สาระความรู้กลุ่มสาขาวิชา
วิชาภาษาต่างประเทศ 

(มคอ.1) 
เนื้อหาสาระของวิชาเอก รายวิชาในหลักสูตร 

5. การแปลภาษา
ต่างประเทศ 

1. การแปลไทยเป็นอังกฤษ 
2. การแปลอังกฤษเป็นไทย 

1102301  การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ
                              3(2-2-5) 

 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การ
พัฒนาความรู้สึก ถึงตัวตนความเป็นครู
และมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิต
บริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 

1. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่
และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า
เ ป็ น ผู้ น า ท า ง วิ ช า ก า รส าม า ร ถ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
หน้ าที่ ค รู ไ ด้ อย่ า ง เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ
ความเป็นคร ู             3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร         
                             3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู     
                            3(2-2-5) 
 

2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึด
มั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติ
หน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วย
ความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจ
ใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้
และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความ
พอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชา ชีพครู มีความรับผิดชอบสู งต่ อ
วิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจ
กว้างและมีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู
อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ
ความเป็นคร ู             3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร         
                             3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้                     3(2-2-5)          
1042109 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้                 3(2-2-5)                        
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู     
                              3(2-2-5) 
1131503 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู         2(1-2-3)                   
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กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้าน
การเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก การสร้างสัมมาชีพและความ
มั่ น ค ง ใ น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ต น เ อ ง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร 
มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3. มีความรอบรู้และความสามารถหลาย
ด้าน (well-rounded) ใฝ่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการคิดขั้นสูง สามารถ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
ประกอบอาชีพ  

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต   
                               3(2-2-5) 
9000308 พลวัตของสังคมโลก     
                               3(2-2-5) 
9000410 การบริหารจัดการ
สุขภาพ                     3(2-2-5) 
1002101 นโยบายและการ
บริหารคณุภาพการศึกษา                  
                              3(2-2-5)                         
1042109 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้                  3(2-2-5)   
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้                     3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู      
                              3(2-2-5) 
1191194  การฟังและการพูด
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
1101105 การอ่านเพื่อการคดิ
วิเคราะหส์ าหรับครภูาษาอังกฤษ
               3(2-2-5) 
1101107    กลวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษ              2(1-2-3) 
1191204  หลักภาษาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ              2(1-2-3) 
1102211 สัทศาสตร์และ    
สัทวิทยาส าหรับครภูาษาอังกฤษ    
                              3(2-2-5) 
1102212      ไวยากรณ์ขั้นสูง
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1102213   วิทยาหน่วยค าและ
วากยสัมพันธ ์             2(1-2-3) 
1102301     การแปลส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ               3(2-2-5) 
1102601   ภาษาอังกฤษธุรกิจ
               2(1-2-3) 
1103105    การเขียนพ้ืนฐาน
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
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1190714 การจัดการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทักษะการคิดด้วย
วรรณกรรมส าหรับเด็ก   0(2-2-5) 
  

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม   เป็น
ผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถ
คิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความฉลาด
ดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะ
ข้ามวัฒนธรรม รู้ เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู 
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ 
งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา 
ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่
และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้า
เป็นผู้น าทางวิชาการ มีทักษะศตวรรษที่ 
21 มีความสามารถคิดวิ เคราะห์  มี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กา ร ป ฏิ บั ติ ง าน ห น้ าที่ ค รู ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถ
แสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้
ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต  
 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต                   3(2-2-5) 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร   
                            3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้                    3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู ้                          
                            3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้                     3(2-2-5) 
1022802 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 1                                 
                                  1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 2                               
                                  1(45) 
1101105 การอ่านเพื่อการคดิ
วิเคราะหส์ าหรับครภูาษาอังกฤษ
               3(2-2-5) 
1103104 การเขียนเชิงวิชาการ
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1103712    การบูรณาการการ
อ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา
องค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ     
                              3(2-2-5) 
1102704      การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรูภ้าษา 
อังกฤษ                     3(2-2-5) 
1102706   วิธีสอนภาษาอังกฤษ                      
                             3(2-2-5) 
1103710     การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21             3(2-2-5) 
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1103709     หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ            
                             3(2-2-5) 
 

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการ
เรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัด
เนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผน
และจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้าง
แรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิด
การเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดย
ใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิ
ปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชา
และผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถ
บู รณาการความรู้ ข้ ามศาสตร์  ข้ าม
วัฒนธรรม และการวิจัย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหา
สาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจน
น าไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 
ผู้เรียนและสังคม 

5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอน
ภาษาอังกฤษที่จะส่งผลให้ครูมีความรู้
ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้                     3(2-2-5)             
1031102 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู้                            
                              3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้                  3(2-2-5)                                        
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้                     3(2-2-5)                       
1024809 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา1                6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา2                6(270) 
1102403 วรรณคดีอังกฤษเพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษ    2(1-2-3) 
1102704      การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรูภ้าษา 
อังกฤษ                     3(2-2-5) 
1102705     การวัดและประเมิน 
ผลการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ             
                             3(2-2-5) 
1102706   วิธีสอนภาษาอังกฤษ                      
                             3(2-2-5) 
1103609     ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทดสอบมาตรฐาน    2(1-2-3) 
1103709     หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ            
                             3(2-2-5) 
1103710     การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21             3(2-2-5) 
1103711     การจัดการช้ันเรยีน
ภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
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1103713     ภาษาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
1190714 การจัดการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทักษะการคิดด้วย
วรรณกรรมส าหรับเด็ก   0(2-2-5) 
1103902     สัมมนาการสอน
ภาษาอังกฤษ               1(0-3-2) 
1103903     วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ                     
                              3(2-2-5) 
 

6. เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และใส่ใจสังคม 
มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทย
และจิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วม
ในกา รพัฒนา  อนุ รั กษ์ สิ่ ง แ วดล้ อม 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น 
มี จิ ต อ า ส าแ ล ะด า เ นิ น ชี วิ ต ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง รู้ถูก รู้ ผิด รู้ ชอบ ช่ัว ดี  กล้า
ปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

6. มีความรู้ความสามารถในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจของประเทศ และของโลก 
 
 

0999094 ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง                    3(2-2-5) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา                      
                              3(2-2-5) 
9000307 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม       3(2-2-5) 
1103609     ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทดสอบมาตรฐาน    2(1-2-3) 
1192504 ภูมิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยส าหรับครสูอน
ภาษาอังกฤษ               2(1-2-3)                                            
1191502 ภูมิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศท่ีพูด
ภาษาอังกฤษ              2(1-2-3) 
1103503   วัฒนธรรมโลก
ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1103903     วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ                     
                              3(2-2-5) 
      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – สกุล นางอรดา  โอภาสรัตนากร 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 

4. ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 
อรดา  โอภาสรัตนากร. (2559). การศึกษาประเภทและรูปแบบของการอ้างอิงในบทความทาง 
  ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลภาษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
  ครั้งที่ 8: 2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”. 15 ธันวาคม  
  2559. หน้า 1359-1369. 
อรดา  โอภาสรัตนากร และจิรดา  เสนอินทร์. (2561). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ   
         สอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
         ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครศรธรรมราช.การประชุม 
         วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 1 “นักคิด นักสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสู่สังคม”. 13  
         กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 202-212. 
 
 

5. ภาระการสอน 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2               1(45) 
1103713 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1103104 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
1103710 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
1103711 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
1102706    วิธีสอนภาษาอังกฤษ                        3(2-2-5) 

 

 

 



220 

 

 

 

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – สกุล นายวีรศักดิ์  ทวีเมือง 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2556 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 
วีรศักดิ์  ทวีเมือง. (2559). การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้เรียน 
  หลังถูกตั้งค าถามในชัน้เรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ. การประชุมวิชาการระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 13. 9 ธันวาคม 2559 หน้า 713-724. 
วีรศักดิ์  ทวีเมือง. (2560).การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาเกี่ยวกับความตั้งใจในการตอบค าถามในชั้น 
         เรียน. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Conference on  
         Innovation in Education (ICIE 2017): Building Professional Learning Community in  
         Improving Science and Technology Education หน้า 249-261. 
เย็นฤดี  หนูเพชร และวีรศักดิ์  ทวีเมือง. (2560). ความส าคัญของการผลิตและใช้สื่อการสอนในชั้น 
  เรียนวิชาภาษาอังกฤษ:กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  
  (ขั้นทดลองสอน). การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 4  

(Educational Research Conference 4th) “นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ Thailand 4.0”  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  26 กรกฎาคม 2560. หน้า 969-977. 

 
5. ภาระการสอน 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)  
1101104 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ   2(1-2-3)

 1102211 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)  
1103712 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กร 
                     วิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ    3(2-2-5)  
1103503 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
1101107 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ    2(1-2-3) 
1103105 การเขียนพ้ืนฐานส าหรับครูภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – สกุล นายอนิรุธ  ชุมสวัสดิ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 
อนิรุธ  ชุมสวัสดิ์. (2560). การวิเคราะห์ความต้องการแบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบหลักสูตร 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง จังหวัด 
  นครศรีธรรมราช. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9  

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่มิติใหม่การศึกษาไทย 4.0” ณ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 16-17 กันยายน 2560. หน้า 75-79.  

 

5. ภาระการสอน 
1102301 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ                  3(2-2-5) 
1103709 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 
1109301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
1101502 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ    2(1-2-3) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – สกุล นางทิพวรรณ  ทองขุนด า 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 
อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 

 

4. ผลงานทางวิชาการ 
 

บทความวิจัย 
ทิพวรรณ  ทองขุนด า.  (2560). การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว:  กรณีศึกษาวัด 
  พระมหาธาตุวรมหาวิหาร.  เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้ง 

ที ่9 “ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่มิติใหม่การศึกษาไทย 4.0” ณ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 16-17 กันยายน 2560. หน้า 67-73. 

ทิพวรรณ  ทองขุนด า.  (2561). องค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา  
         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.”  บทความวิจัยตีพิมพ์ใน วารสาร TCI กลุ่ม 1 วารสาร 
         เทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561.  หน้า 51-58. 
 
5. ภาระการสอน 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2               6(270) 
1101105 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)

 1102212 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 
 1102705 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)
 1103902 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ                                1(0-3-2) 

1103609 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน   2(1-2-3) 
1102504 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู   2(1-2-3) 

ภาษาอังกฤษ 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – สกุล นางสาวเย็นฤดี  หนูเพชร 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2543 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 

   บทความวิจัย 
เย็นฤดี  หนูเพชร และวีรศักดิ์  ทวีเมือง. (2560). ความส าคัญของการผลิตและใช้สื่อการสอนในชั้น 
  เรียนวิชาภาษาอังกฤษ:กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  
  (ขั้นทดลองสอน). การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 4  
  (Educational Research Conference 4th) “นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ Thailand 4.0”  

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 26 กรกฎาคม 2560. หน้า 969-977. 
 

5. ภาระการสอน 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1              6(270)  
1102104 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ    2(1-2-3) 
1102704 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

          1104201          วรรณคดีอังกฤษเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ                       2(1-2-3) 
1102601    ภาษาอังกฤษธุรกิจ                2(1-2-3) 
1102213    วิทยาหน่วยค าและวากยสัมพันธ์         2(1-2-3) 

 1103714  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรม 3(2-2-5) 
  ส าหรับเด็ก     
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