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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

หมวดที ่1 

ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25471471101671 

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป) 

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Education Program in Thai 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

ชื่อยอ (ไทย) ค.บ. (ภาษาไทย) 

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) Bachelor of Education (Thai) 

ชื่อยอ(อังกฤษ) B.Ed. (Thai) 
 

3. วิชาเอก  

- 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจาก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รหัสหลักสูตร

25471471101671 

6.2 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี  

15 มีนาคม 2562. ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ

สภาวิชาการ 

6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  3/2562 วันท่ี  

20 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 

6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 4 เมษายน 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ

หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  

6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 7 เมษายน 2562  

ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 27 เมษายน 2562 ไดอนุมัติ

หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครู/อาจารยสอนภาษาไทย .48  นักวิจัยดานภาษาไทยและดานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับภาษาไทย 

8.2 นักวิชาการศึกษา 8.5 ศึกษานิเทศก 

8.3 นักเขียน 8.6 นักวิชาการอิสระ 
 



3 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา

ดับ 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาวชวนพิศ  อัตเนตร 

3-7209-XXXXX-XX-7 

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

2558 

 

2545 

 

2540 

2 นางสาวศิวพร โกศิยะกุล 

3-6009-XXXXX-XX-5 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน,  

     เอกการสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

2546 

 

 

2542 

3 นางสาววิริยา  วิริยารัมภะ 

3-1005-XXXXX-XX-9 

อาจารย ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิยาลยัศิลปากร 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2549 

 

2546 

4 นางสาวเตือนใจ  คดด ี

1-1002-XXXXX-XX-6 

อาจารย ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2555 

 

2549 

5 นางสาวจิรศภุา  ปลองทอง 

3-7399-XXXXX-XX-9 

อาจารย ศศ .ม.  (ภาษาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศศ .บ.  (ไทยคดีศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

2550 

 

2549 

 

2546 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 21  (พ.ศ.2560-2564) 

อยูในชวงเวลาเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนให

เหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ หลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทาง

สังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม  

การพัฒนาทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความ

เปนเลิศ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีท่ีเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยง

ดานสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2560: 4) ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ (2561) มุงพัฒนาการศึกษา 4.0 โดยมีเปาหมายเพ่ือสราง

นวัตกรรมของประเทศ ดวยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจําเปนตองพัฒนาเชิงรุกดวย

การผลิตบุคลากรใหเปนผูใฝรู ใฝดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนครู เพ่ือใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค ตลอดจน

สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคมและประเทศ 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สภาวการณทางสังคมในศตวรรษท่ี 21 กําลังขับเคลื่อนเขาสูโลกาภิวัตนอยางสมบูรณแบบ 

การดํารงชีวิตของมนุษยจําเปนตองเชื่อมโยงและเขาถึงขอมูลสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและมองเห็นถึง

ความแตกตางทางวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้  หลักสูตรภาษาไทยจึงคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคม 

วัฒนธรรม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีสงผลกระทบ

ตอสังคมไทยและสังคมโลกในทุกมิติ จึงไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดานภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ เปนแหลง

คนควาและวิจัย และถายทอดความรูกระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมโดย

กําหนดเปนรายวิชาไวในหลักสูตร 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จุดเนนในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) มุงพัฒนาการศึกษา 4.0 

โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางนวัตกรรมของประเทศ ผลกระทบนี้ทําใหการพัฒนาหลักสูตรมุงเนนผลิตครูในมิติ

ใหมท่ีเนนผลลัพธการเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ใหมีศักด์ิศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพครูซ่ึงเปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง  
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ใฝร ู เปนครูดี ครูเกง มีความรู และใฝรู มีทักษะสรางนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ

มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 

ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพ่ือใหมีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนา

เด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพ่ือใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาด

แคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตให มี ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้ งแต ข้ัน พ้ืนฐาน  

มีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังทางดานสังคม ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังมี

กรอบการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภาพอนาคตตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 51  ป ฉบับท่ี2 (พ.ศ.2551-

2565) ซ่ึงกําหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  

ภูมิปญญาไทยและสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน 

อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต

บัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ี

เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

13.3.1 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

จัดการเรียนการสอนโดยคณ ะครุศาสตร  คณ ะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต  

จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร 
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13.1.3 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากทุกวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือกเสรีได 

13.3 การบริหารจัดการ 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชาโดย

ดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจน

การวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
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หมวดที ่2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

รอบรูภาษาไทย ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู มุงสูงานวิจัย ธํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณครู 

1.2 ความสําคัญ 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ ทําหนาท่ีเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ 

ความสัมพันธอันดี และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนา

ความรูความคิด ตลอดจนสามารถนําไปใชประกอบอาชีพในอนาคตได ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 

4.0 หรือ Thailand 4.0 ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลกท่ีมีคุณภาพ  

ปพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะกาวเขาสูความเปนสากลอยางสมบูรณ สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปน

สถาบันหลักท่ีทําหนาท่ีผลิตครู จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รัฐบาลปจจุบัน

มีนโยบายผลักดันใหประเทศไทยกาวเขาสูโมเดลประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนภายใตบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งท่ี

จะตองประสบอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ ภาวะการแขงขัน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การเรียนรูและเขาใจ

วัฒนธรรมท่ีแตกตาง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้กําลังจะเกิดข้ึนอยาง

ฉับพลัน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาพบวา ปญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเขมแข็งในดานความรูและ

ทักษะพ้ืนฐานในการทํางานดานการใชภาษาและการคิดข้ันสูง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2560: 48) 

ในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะกับการพัฒนานวัตกรท่ีสอดรับกับการศึกษายุค 4.0 และศตวรรษท่ี 

21 ควรมีลักษณะยืดหยุนและตอบสนองความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล เชน หลักสูตรแบบโมดูลท่ี

ออกแบบเปนหนวยการเรียนท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเนนสมรรถนะของผูเรียนเปนสําคัญ (วิชัย  

วงษใหญ, 2554) บูรณาการขามสาขาวิชา เนนแกนความรูท่ีสําคัญ แนวคิดหลัก เนนการพัฒนาทักษะการคิด

ข้ันสูงและทักษะการประยุกตใชความรู (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ,2556; Wangner, 202) รวมถึง

พัฒนาทักษะท่ีจําเปนสําหรับยุค 4.0 เชน การคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรค และสราง

นวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรเนนสมรรถนะจึงเหมาะกับการศึกษายุค 4.0 

ความตอเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคลองกันอยางเห็นไดชัด ตั้งแต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11-21  ใหความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสูยุค

โลกาภิวัตน โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 21  (พ.ศ.

2560-2564) อยูในชวงเวลาเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความพรอมในหลายดาน เชน การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังทางดานการศึกษา ทักษะดานภาษา ทักษะฝมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไก
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ตาง ๆ เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ซ่ึงจุดเนนของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนามนุษยโดยตรง 

ดังท่ี แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) มีวัตถุประสงคในการพัฒนาคนไทยทุกคน ใหสามารถเขาถึง

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนา

ประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560: ก) 

ดวยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผูสอนภาษาไทยท่ีมีความรูความสามารถทางวิชาการ มีจิตวิญญาณความเปน

ครู ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย รวมท้ังผลิตครูท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของผูอ่ืน มีทัศนคติและดําลงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีความสุข 

1.3 วัตถุประสงค  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1.3.1 มีความรู ความสามารถ และทักษะดานภาษาไทย ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

1.3.2 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.3.3 มีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห แกปญหาและสรางสรรคงานวิจัยทางภาษาไทย 

1.3.4 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.5 มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม

ต่ํากวาที่ สกอ. และคุรุสภา กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและ

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพของบุคลากรทาง

การศึกษา 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 

2. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เศรษฐกิจ การเมืองและ

ความกาวหนาทางวิชาการ 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม 

และวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสตูรท่ีสอดคลองกับ

ความเปลีย่นแปลงทาง สังคม

เศรษฐกิจการเมืองและความกาวหนา

ทางวิชาการซึ่งประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

3. การพัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอน และบริการวิชาการใหมี

ความรู สมรรถนะและเจตคติที่

ทันสมัย และเหมาะสมตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

1. สนบัสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหทํางานบริการแกองคกร

ภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของ

บุคลากรดานการเรียน การสอนให

มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

บุคลากรดานการเรียนการสอนใน

หลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 
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หมวดที ่3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

ท้ังนี้  การจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 9 สัปดาห และ

จํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ท้ังนี้ ให เปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ธันวาคม – มีนาคม 

ภาคฤดูรอน เมษายน – พฤษภาคม 

ท้ังนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

2.2.2 มีคานิยมและเจตคติท่ีดีและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

2.2.3 สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษา การบริหารเวลา

ในการทํากิจกรรมตาง ๆ  

2.3.2 พ้ืนฐานความรูทางภาษาไทยท่ีจําเปนยังไมเพียงพอตอการเรียนในหลักสูตร 

2.3.3 ทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษท่ีจําเปนยังไมเพียงพอตอการเรียนในหลักสูตร 
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเปนผูดูแลและใหคําแนะนําปรึกษาท้ังดานวิชาการและชีวิตสวนตัว 

รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานความรูและทักษะท่ีจําเปนในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

คาดวาจะรับเขาศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 3 - - 90 90 90 

ชั้นปท่ี 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 90 90 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทากับ 19,200 บาท/คน/ป ดังนั้น สาขาวิชาภาษาไทย ขอเสนอตั้ง

งบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 90 คน ดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. คาบํารุงการศึกษา 1,728,000 3,456,000 5,184,000 6,912,000 6,912,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 72,000 144,000 216,000 288,000 288,000 

รวมรายรับ 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดําเนินการ      

1.1 งบบุคลากร - - - - - 

1.2 งบดําเนินงาน 288,000 576,000 864,000 1,152,000 1,152,000 

1.3 ทุนการศึกษา - - - - - 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1.4 รายจายระดับมหาวิทยาลัย  1,152,000 2,304,000 3,456,000 4,608,000 4,608,000 

รวม (ก) 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 108,000 180,000 216,000 270,000 270,000 

งบท่ีดินสิ่งปลูกสราง - - - - - 

รวม (ข) 108,000 180,000 216,000 270,000 270,000 

รวม (ก) + (ข) 1,548,000 3,060,000 4,356,000 6,030,000 6,030,000 

จํานวนนักศึกษา 90 180 270 360 360 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 17,200 17,000 16,800 16,750 16,750 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล

การเรียนระดับปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 61 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 41 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 
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3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 
 

หมายเหตุ 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา  หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 
 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 
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- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 
 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 61 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 41 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1541101 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Principle of Thai Language 

1541102 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Linguistics for Thai Language Teacher 

1541103 พัฒนาการของภาษาไทย 2(1-2-3) 

 Thai Language Development  

1541201 วรรณคดีเบื้องตน 2(1-2-3) 

 Introduction to Literature  

1541202 พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Literature Development  

1541301 ทฤษฎีการอานและการคิดเบื้องตน 2(1-2-3) 

 Introduction to Theory of Reading and Thinking 

1541302 การฟง การดู และการพูดสําหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5) 

 Listening Watching and Speaking for Thai Teacher 

1542204 วรรณกรรมกับการวิจารณอยางสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Literature and Creative Criticism 

1542303 ศิลปะการอาน 3(2-2-5) 

 Art of Reading 

1542304 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 2(1-2-3) 

 Writing for Academic Communication and Profession  

0531542  กวีนิพนธและการเขียนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Thai Poetry and Creative Writing 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1542306 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 English for Thai Language Teacher 

1543401 การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Learning Management Design  

1543404 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Measurement and Evaluation of Thai Language Learning Management 

1543406 การจัดการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Learning Management 

 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1542104 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 2(1-2-3) 

 Foreign Language in Thai Language 

1542203 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

 Folklore 

1543205 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(2-2-5) 

 Selected Literature in Textbook 

1543307 ศิลปะการนําเสนอ 3(2-2-5) 

 Art of Presentation 

1543402 การออกแบบและผลิตสื่อการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Design and Production of Learning Media for Thai Learning Management 

1543403 สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน 3(2-2-5) 

 Seminar on Current Thai Usage 

1543405 วิจัยภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Research 

1543407 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Textbook Development 

1543408 การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 3(2-2-5) 

 Thai Language Teaching for Foreigner 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
เลขตัวท่ี 1 - 3  บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา    

เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขตัวท่ี 6,7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 150  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 200  หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 250  หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 400  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู) 

เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 110 หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 111 หมายถึง พ้ืนฐานการศึกษา 

 112 หมายถึง หลักสูตรและการสอน 

 113 หมายถึง เทคโนโลยกีารศึกษา 

 114 หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 

 115 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 116 หมายถึง การบริหารการศึกษา 

 117 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย 

 118 หมายถึง การศึกษาพิเศษ 

 119 หมายถึง การประถมศึกษา 

เลขตัวท่ี  5  บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

 0 หมายถึงกลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 1 หมายถึง กลุมวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน 

 2 หมายถึง กลุมกลุมวิชาหลักสูตร วิธีการสอน 

 3 หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม 

 4 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ 

 5 หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

 6 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร 

 7 หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 8 หมายถึง กลุมวิชาการพลศึกษา 

 9 หมายถึง กลุมวิชาการประถมศึกษา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

1541101 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

1541103 พัฒนาการของภาษาไทย 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

1541201 วรรณคดีเบื้องตน 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

1541301 ทฤษฎีการอานและการคิดเบื้องตน 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

 รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 และจิตวิญญาณความเปนครู 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1541102 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

1541202 พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

1541302 การฟง การดู และการพูดสําหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1542306 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

1542303 ศิลปะการอาน 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

 รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1542204 วรรณกรรมกับการวิจารณอยางสรางสรรค 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

1542304 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

0531542  กวีนิพนธและการเขียนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือกเรียน) 2(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

 รวม 22 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1543401 การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสร ี

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสร ี

 รวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1543404 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

1543406 การจัดการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

 รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 รวม 7 หนวยกิต 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

 รวม 6 หนวยกิต 

 

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

 การใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางเหมาะสมตามสถานการณ การสรุปประเด็นหลักจาก 

การสื่อสารอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารเชิงบวก วัจนและอวัจนภาษา การออกเสียงตามอักขรวิธี  

การอานจับใจความ หลักการเขียน และมารยาทในการสื่อสาร 

 Use of Thai language for appropriate communication in situation, identifying 

main point from critical communication, positive communication, verbal and non-verbal 

language, pronunciation in accordance with orthography, reading for main idea, principle 

of writing, and manner in communication 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

 ทักษะการฟงและจับใจความบทสนทนาและขอความสั้น ๆ การพูดเก่ียวกับสิ่งรอบตัว กิจวัตร

ประจําวัน การสนทนาในสังคม การใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณท่ีเหมาะสมในการพูด การใช

น้ําเสียง กิริยาทาทาง มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

 Skill in listening for main idea of conversation and short message, speaking 

about things in surroundings, daily routine, social conversation, use of appropriate 

language and grammatical structure in speaking, intonation, manner, and social etiquette 

and culture 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการสื่อสาร 

ทักษะการฟงและสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟงและการบันทึกคําบรรยายโดยใชภาษามาตรฐาน  

การสนทนาหัวขอท่ีคุนเคยและสนใจ การใหคําแนะนํา การสนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา การแสดง

ความรูสึก การเลาประสบการณของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความ

สําคัญจากการอาน การจับประเด็นและระบุขอมูลจากสิ่งท่ีอาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน 

ในหัวขอท่ีคุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และการเขียนจดหมายตามรูปแบบมาตรฐาน 

 Development of listening, speaking, reading and writing skills necessary for 

communication, skills in listening and daily life conversation, listening and recording 

lecture using standard language, conversing on familiar and interesting topic, making 

suggestion, conversing in unexpected incident, expressing feeling, talking about personal 

experience, making complaint, arguing and reasoning, summarizing important issue, and 

identifying main idea and detail from reading text, presentation, writing report of familiar 

topic, experience, event, idea and dream, and writing letter with standard pattern 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 

 ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิค 

ในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผูท่ีเปนเจาของภาษา การใช

ถอยคําและการใหรายละเอียดท่ีชัดเจนในหัวขอท่ีหลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นท่ีมีความ

ซับซอน การอธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหา การอานท่ีซับซอนและระบุจุดประสงคของเนื้อหาท่ีอาน  

การเขียนระดับอนุเฉท การบันทึกรายงานแบบสั้น และการเขียนสนับสนุนและโตแยง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Skill in listening to announcement, report and interview; technically expressing 

opinion on area of expertise, fluent and natural interaction with English native speaker, 

using clear expression and giving detail in various topics, understanding purpose of 

complicate issue, explaining perspective of problem, reading complicate text and 

identifying purpose, writing at paragraph level, writing short report, and writing pros and 

cons essay 

 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

 การออกแบบและจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักด์ิศรีความเปน

มนุษย สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยู

รวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม 

และกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ปฏิบัติหนาท่ีของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง และการมี 

จิตสาธารณะ 

 Designing and conducting project that enhances active citizen, respecting human 

dignity, right and freedom; accepting individual difference, equality and equity; peaceful and 

harmonious living in Thai society and global society in accordance with the rule of law; 

following social rule and law; knowledge of government form; ideology and way of life under 

democracy with the King as Head of State; performing Thai citizen duty in democracy; being 

active citizen; and public mind 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 

 แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ

ศาสตรพระราชาสูพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 Concept and the King’ work principle, Philosophy of Sufficiency Economy, and 

concept of sustainable development; case study derived from the King’s initiative project 

and its application for daily life; relation between the King’s philosophy and royal policy 

for local development 
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3) กลุมวิชามนุษยศาสตร  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป 

และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซ้ึงทางดานสุนทรียภาพ การขับรอง

และการเลนดนตรี รําวงมาตรฐาน สถาปตยกรรมและศิลปะ 

 Definition, type and importance of aesthetic in visual arts, dance, music and 

literary; art history; enhancement of perception and aesthetic appreciation; singing and 

music performance, Thai folk dance, architecture and arts 

 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

 ความหมาย ความสําคัญของสุขภาวะ ความสัมพันธระหวางสุขภาพทางกาย จิตใจ  

และสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพกาย การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ หลักการปองกันปญหา 

และการดูแลสุขภาวะเบื้องตน 

 Definition and importance of well-being, relation between physical and mental 

health, and environment; exercise, sport and recreation; basic principle of well-being 

problem prevention and care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ ความรูและความสามารถดานดิจิทัลรวมสมัย การประยุกตใช

ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา 

 Important skills in 21st century, contemporary digital literacy and application 

for life and career; and case study 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 

 ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ และองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล กระบวนการการคิด

เชิงเหตุผล การพัฒนาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และกรณีศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Definition, concept, importance and component of logical thinking; process of 

logical thinking; development and application of logical thinking for daily life; and case study 
 

วิชาเสริมไมนับหนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

 การฟงและจับใจความจากการฟงขอความและประกาศท่ีพูดดวยภาษามาตรฐาน การพูดเกี่ยวกับ

เรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซื้อสินคา ส่ิงแวดลอม การจางงาน การส่ือสารและ

แลกเปล่ียนขอมูลท่ัวไป การเขาใจเน้ือหาท่ีใชคําศัพทพื้นฐาน ระบุขอมูลเฉพาะในส่ือประชาสัมพันธเขียนประโยค

และขอความส้ัน ๆ และการเขียนจดหมายสวนตัว 

 Listening to message and announcement with standard English and identifying 

main idea; speaking about daily life, personal information, family, education, shopping, 

surrounding and employment; communicating and exchanging general information; 

understanding text with basic vocabulary; identifying detail of public media; writing sentence 

and short message, and writing personal letter 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การสนทนาในสังคม การนําเสนอแบบส้ัน การอานจดหมาย โฆษณา 

เมนู ตารางเวลาและประกาศ การเขียนเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซื้อ

สินคา ส่ิงแวดลอม การจางงาน การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลท่ัวไป 

 Listening for main idea; social conversation; brief presentation; reading letter, 

advertisement, menu, timetable and notice; writing daily routines, personal information, family, 

education, shopping, surroundings, employment; communicating and exchanging general 

information 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 

 การฟงประกาศท่ีเปนทางการ การนําเสนอ โฆษณา และการวิพากษวิจารณ การพูดเพื่อแสดง

ความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ และเปรียบเทียบ พูดในท่ีประชุม และการบรรยายในช้ันเรียน การอานและ

วิเคราะหขอความ โฆษณา บทความ หนังสือและตํารา การเขียนประโยคซับซอน การเขียนเรียงความ การ

เขียนรายงานเต็มรูปแบบ การเขียนแผนการในอนาคต การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนแสดง

ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Listening to official announcement, presentation, advertisement and reviews; 

expressing opinion; reviewing, criticizing, and making comparison and contrast; speaking in 

meeting; classroom presentation; reading and analyzing  message, advertisement; article, 

book and textbook; writing complex sentence; writing essay and full report; writing future 

plan; writing to express opinion and feeling in various occasions 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.1 วิชาชีพครู 

2.1.1 วิชาชีพคร ู(กลุมวิชาชีพครู) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

 จัดทําครุุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีครู คุณลักษณะ

ของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง เขารวม

กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (After Action Review: AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียน

เรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อนําไปใช

ในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Conducting self development report by gathering, analyzing and synthesizing 

capacity of teacher duty practice, teacher characteristics through the interpretation of lesson 

learned from teaching experience in educational institution and self-learning; participating in 

activities to fulfill one’s capacity; individual after action review (AAR) process as well as 

sharing and learning in  the profession learning community (PLC) for self development to 

become knowledgeable and up-to-date, and keep up with change 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู 3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปน

ครู เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของ

ผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู 

สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ

สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการ

เปล่ียนแปลง 
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 Being committed to code of ethics and developing learners with teacher 

spirituality; being a role model with morals and ethics, and active citizen, practical model for 

respect and faith from students and people in the community; analyzing, synthesizing, 

integrating knowledge of teacher values, morals, ethics and spirituality, law for teacher, and 

condition of teacher professional development using experiential learning and case study, 

practice of using reflection in order to apply to self development to become a good teacher 

who is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with changes 

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษา

ทาทาง เพื่อส่ือความหมายในการจัดการเรียนรูและการส่ือสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการ

ฟง การพูด การเขียนและภาษาทาทาง เพื่อพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทัน

ตอการเปล่ียนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Using Thai and English language for communication in learning management 

appropriately in accordance with context and learner individual differences, learners with 

special needs by analyzing concept, theory, speech communication for teacher, principle, and 

technique of language use as well as practice of listening, speaking, reading, writing and  

gestures to convey meaning in learning management and classroom communication; learning 

management design in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners; 

search of information for self development for being knowledgeable and up-to-date, and 

keeping up with change; practice of using languages and various cultures for harmonious and 

peaceful living 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

 รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก

และตะวันออก อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชในการจัด

การศึกษา พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู วัดและประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาท่ีเปนฐานคิดสากล

และฐานคิดวิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาประยุกตเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปใชพัฒนา

สถานศึกษา 
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 Knowledge and understanding of educational foundation, educational quality 

assurance, Western and Eastern educational philosophy; discussion of educational quality 

assurance, philosophy, concept, theory of education, religion, economy, society and culture; 

applying educational philosophy and educational quality assurance to educational management, 

curriculum development, learning management, measurement and evaluation; analyzing 

principle of  educational management based on international and Thai ways of thinking; applying 

concept of 21st century educational management to sustainable development of  educational 

institution 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคลองกับ

บริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทาง

ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา

หลักสูตร เพื่อใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Development of school-based curriculum and major subject curriculum in 

accordance with school and community context; implementation and evaluation of curriculum 

through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theory and 

development model, foundation of curriculum development in educational philosophy, 

psychology, society, culture, technology and other factors related to basic education curriculum; 

school-based curriculum development, curriculum implementation and evaluation; problems 

and trends in curriculum development; developing learner to become knowledgeable and up-

to-date, and keep up with change 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก บริหารจัดการช้ันเรียน ออกแบบและเขียน

แผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส 

และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุข

ในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการส่ือและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 

การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 

เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional planning and management of major subject, classroom management, 

design of learning management plan to develop learner intellectual and characteristic of 

innovator; enhance student learning, caring and accepting individual differences; creating activities 

and learning atmosphere that promote student happiness in learning; awareness of learner well-

being; integrating knowledge, content, curriculum, science of teaching and digital technology in 

learning management in according with learning theory, learning management innovation in order 

to develop learner 21st century skills; integrative learning management, integration of sufficiency 

economy philosophy; integration of content and language; integration of media and learning 

resources in local community; digital technology media; inclusive education; coaching, micro-

teaching, practicum in schools, being responsible and committed to developing learner according 

to their potentiality 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ

พัฒนาผูเรยีนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร

การศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 Applying digital technology to learning management design in accordance with  

major subject to develop learners’ intellectual and characteristic of innovator, based on 

context, learner individual differences, and learner with special needs by analyzing principle, 

concept, and theory relevant to innovation and information technology for educational 

communication and learning; laws and ethics in utilizing digital technology in order to be able 

to select and apply innovation and information technology to educational communication and 

learning effectively, no violation of other intellectual property, applying reflection to self 

development to become a good teacher who is knowledgeable and keeps up with change 
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1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของ

สาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใชหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผล

ผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง

เหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล เพื่อการออกแบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 Measurement and authentic evaluation using appropriate method in accordance 

with subject matter, context and individual difference of learners, and learners with special 

needs; reflection of evaluation result for learner development and quality development of 

learning management based on principle, concept and theory of measurement and evaluation, 

authentic assessment; design and creation of measurement and evaluation instrument; 

providing feedback that promotes learners’ learning; guideline for utilizing results from 

measurement and evaluation to improve learner’s learning development for subsequent 

measurement and evaluation for developing learner appropriately and creatively; applying 

reflection to self development to become a good teacher who is knowledgeable and keeps up 

with change; applying principle, concept and theory of measurement and evaluation for 

educational quality assurance 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

 วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลอง

กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ

วิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 
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 Research and problem solving for learner development; creating innovation for 

learner’s learning development in accordance with major subject, context and individual  learner 

differences, and learner with special needs by studying, analyzing problem condition and needs in 

learner development in classroom; research design based on application of principle, concept, 

research theory and researcher ethics; creation of research instrument; applying digital technology to 

creation of research innovation in order to solve problem and develop learners; innovation in 

accordance with community in order to implement research results in developing learning 

management and learners; and applying reflection to self development to become a good teacher 

who is knowledgeable and keeps up with change 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพื่อ

พัฒนาและสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู การทํางานของสมอง และความหลากหลายของผูเรียน สามารถดูแลชวยเหลือผูเรียน

ท่ีมีความตองการพิเศษ ใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนคร ู

 Analyzing and solving problem; applying, designing learning and learner behavior 

management to develop learners in accordance with their potentiality and age , based on 

principle, concept and theory of developmental psychology, educational psychology, learning 

psychology, brain functioning, learner individual difference; ability in taking care and assisting 

learner with special need; applying reflection to self development to become a good teacher 

who is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with change; being committed to learner 

and self development with teacher spirituality  

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 ประยุกตความรูเพื่อการรูจักและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะ

แนว และการใหคําปรึกษา สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย

อยางมีประสิทธิภาพดวยการจัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน พัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคลตามศักยภาพและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษาราย

กรณี ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน 

การสงตอและการสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย 

และทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู

และจรรยาบรรณการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
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 Applying knowledge for getting to know and take care of learners effectively with 

the guidance process and counseling; promoting of problem prevention and solving;  

development and effective learning of learner of each age by providing guidance service and 

classroom activity; individual learner development in accordance with one’s potentiality, and 

systematic learner development report based on case study process; providing parents and 

related parties with advice and feedback in order to promote learner development and 

assistance; forwarding and establishing collaboration for learner development and problem 

solving for better life quality; being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with 

change related to learner development; being committed to developing learner with teacher 

spirituality and ethics of guidance and counseling  
 

2.2.2 วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรัก

และศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู การมีจรรยาบรรณตอ

ตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรูบทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของสถานศึกษา 

ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฝก

ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ตระหนักถงึสุขภาวะของผูเรียน ผาน

กระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมยัตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the  characteristics 

of teacher with passion and faith in teaching profession, behavior of teacher that reflects 

teacher spirituality and teaching profession ethics; observation and study of teacher role and 

duty, homeroom teacher role and duty, classroom and educational institution context, 

educational institution administration and management, and role of community in educational 

management; practice of teacher duty, and teacher-parent collaboration for analyzing and 

solving problem in case study; practice of learning activity design and management for learner 

development and happy learning; awareness of learner well being through observational 

process, recording, analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting experience  



35 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

in order to apply to self development for being a good teacher who is knowledgeable, and 

keeps up with change 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพี่เล้ียงโดยการ

วางแผนออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูส่ือและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุม

สาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ี

มีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา 

ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมี

ความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขา

รวมโครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรยีนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the 

characteristics of role model teacher with morals and professional ethics, performing as 

teacher assistant working and learning with mentor teacher in planning content and learning 

management design, media and technology, measurement and evaluation according to the 

learning strand of each specific course; integrating knowledge of educational administration, 

innovation design; implementation of educational quality assurance in accordance with each 

level of educational institution; quality learning management, creating learning atmosphere 

that encourages learner learning enjoyment; collaborating with parents to develop and help 

students to enhance desirable characteristics; analyzing and proposing guidelines for self 

development to be a professional teacher who is able to keep up with changes of both 

professional teaching and major subject; participating in projects related to promotion of  

conservation of culture and local wisdom, reflecting and evaluating the results of the project 

by using  after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying  the knowledge to self development for 

being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 
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1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรูคุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีสงเสริมให

ผูเรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นในการแกปญหาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice in professional teaching by learning and 

acquiring the characteristics of role model teacher with morals and professional ethics; design 

of learning atmosphere that encourages learner happiness in learning; learning management 

with integration of  digital technology or modern educational innovation that enhances learner 

high thinking process; collaborating with parents in developing learner and being committed to 

problem solving in order to enhance learner desirable characteristics by utilizing appropriate 

research methodology; reflecting result of changes that happen distinctively from participating 

in project related to promotion of culture and local wisdom conservation, reflecting and 

evaluating the results of the project by using  after action review (AAR) process on individual 

basis, exchanging knowledge in the professional learning community (PLC), and applying the 

knowledge to self development for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with 

change 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปน

ผูใฝรูและมีปญญารูคิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางเสริม

ทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของผูเรียน จัดการเรียนรู ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล 

รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาท่ีครูในสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปลี่ยนแปลง 
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 Teaching practice of major subject to enable learner to learn happily. Inspiring to 

be a learning enthusiast with cognition; awareness of learner well-being by designing learning 

management that enhances skills in learning and thinking; learning management, media and 

innovation design, measurement and evaluation, learner development progress report; 

teaching practice in educational institution, participating in teaching profession activity; 

developing innovation for learner development through observation process, data recording, 

analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, and reflecting experience for self 

development for being a good teacher who is knowledgeable and up-to-date, and keeps up 

with change 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสู

การเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ 

โครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject; being a role model with morals and ethics 

according to professional ethics, learning management and design that make learners happy and 

develop high thinking process and leading them to be innovators; designing modern educational 

innovation; integrating community context with learning activities in and out of the classroom; 

creating collaborative teacher-parent network for developing learner and solving problem for 

desirable characteristics by utilizing appropriate research methodology; reflecting changes that 

happen distinctively from participating in project related to professional progress and project that 

promotes conservation of culture and local wisdom, reflecting and evaluating the results of the 

project by using  after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in 

the professional learning community (PLC), and applying the knowledge to self development for 

being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 
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2.2 วิชาเอก 

2.2.1 กลุมวิชาเอก บังคับ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1541101 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Principle of Thai Language 

 แนวคิดและหลักการการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค ขอความ

และความหมายในภาษาไทย การใชภาษาไทยไดเหมาะสมตามสถานการณตาง ๆ และการฝกปฏิบัติ 

 Principle and concept of Thai language, phonology, morphology, sentence 

system, discourse and meaning in Thai language, proper use of Thai language according to 

various situations, and practice 

1541102 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Linguistics for Thai Teacher 

 ความรูท่ัวไปทางภาษาศาสตร ทฤษฎีภาษาศาสตร ระบบเสียง คํา วลี ประโยค ความหมาย 

ภาษาระดับขอความ การประยุกตใชในการจัดการเรียนรูและแกปญหาในรายวิชาภาษาไทย 

 Basic knowledge of linguistics, linguistic theory, phonetic system, morphology, 

phrase, sentence, meaning, language in discourse level; application to learning 

management and solving problem in Thai language course 

1541103 พัฒนาการของภาษาไทย 2(1-2-3)     

 Thai Language Development 

 พัฒนาการของภาษาไทยดานอักษร เสียง คํา ประโยค ความหมายและสํานวนในภาษาไทย

สมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย และฝกปฏิบัติ  

 Development of Thai language; Thai character, sound, word, sentence, 

meaning and idiom from Sukhothai era to present; analysis of change in Thai language, 

and practice 

1541201 วรรณคดีเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

 Introduction to Literature  

 ความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ศัพท

วรรณคดี เกร็ดความรูและหลักการวิเคราะหวรรณคดี 

 Basic knowledge of literature; definition and feature of various types of 

literature, vocabulary in literature, miscellany of literature and principle of literary analysis 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1541202 พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Literature Development 

 ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยต้ังแตสุโขทัยถึงสมัยรับอิทธิพลตะวันตก ในดาน

รูปแบบ แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ การเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ความสัมพันธ

ระหวางวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแตละสมัย  การวิเคราะหวรรณคดีไทยเรื่องสําคัญแตละ

ยุคสมัย 

 Background and development of Thai literature since Sukhothai era to 

Western influence in term of form, concept, content, literary technique; comparison of 

literary unique characteristic, relationship between literature and social and political 

context of each era, analysis of important Thai literature in each period  

1541301 ทฤษฎีการอานและการคิดเบ้ืองตน 2(1-2-3)  

 Introduction to Theory of Reading and Thinking 

 ทฤษฎีและหลักการของการอานและการคิดอยางมีประสิทธิภาพ แนวคิดและทฤษฎีการสอนท่ี

สงเสริมการอานและการคิด การจับใจความ การสรุปความ การวิเคราะห การตีความ การประเมินคาและ

การใชวิจารณญาณสําหรับงานเขียนรอยแกวและรอยกรอง จากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อ

ออนไลน และฝกปฏิบัติ 

 Theory and principle of effective reading and thinking, concept and theory 

supporting reading and thinking; finding main idea, summarizing, analyzing, interpreting, 

evaluating, and making judgment on prose and poetry from print, electronic and online 

media; and practice 

1541302 การฟง การด ูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5) 

 Listening Watching and Speaking for Thai Teacher 

 หลักการและกลวิธีเก่ียวกับการฟง การดู และการพูดในรูปแบบตาง ๆ การฟงและการดูเพ่ือ

จับใจความ การใชวิจารณญาณในการประเมินผลสารจากสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน การพูดในโอกาส

ตาง ๆ การออกแบบการวัดและประเมินผลการฟง การดู และการพูดอยางมีสวนรวม และฝกปฏิบัติ 

 Principle and strategy of listening, watching and speaking in various patterns; 

comprehensive listening and watching, use of critical thinking in evaluating message of 

information and online media, speaking in various situations, designing assessment and 

evaluation of participatory listening, watching and speaking, and practice  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1542204 วรรณกรรมกับการวิจารณอยางสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Literature and Creative Criticism 

ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังรับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมท่ีสงผลตอวรรณกรรมแตละสมัย 

ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ การประยุกตใช การวิจารณวรรณกรรมไทย อยางสรางสรรค การนําเสนอบท

วิจารณวรรณกรรม 

 Characteristic of Thai literature after Western influence; the context of society 

influence the literature; theory of literary criticism; application; creative criticism; 

presentation literary review 

1542303 ศิลปะการอาน 3(2-2-5) 

 Art of Reading 

 หลักการอานออกเสียงตามลักษณะของคําประพันธไทยรอยแกวและรอยกรองอยางมีศิลปะ 

รูปแบบการสอนอานออกเสียง การออกแบบกิจกรรมและประเมินผลการอานออกเสียง และฝกปฏิบัติ 

 Principle of reading aloud according to artistic feature of prose and poem, 

type of reading aloud, activity design and evaluation of read aloud, and practice   

1542304 การเขียนเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการและวิชาชีพ 2(1-2-3) 

 Writing for Academic Communication and Profession  

 หลักการและการวิเคราะหรูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใชภาษาในงานเขียน

ประเภทตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ฝกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบตาง ๆ ตรวจแกไข

งานเขียน และฝกปฏิบัติ 

 Principle and analysis of academic and business writing pattern, proper use of 

language in various types of writing, various academic and business writing, editing, and 

practice 

1542305 กวีนิพนธและการเขียนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Thai Poetry and Creative Writing 

 วิวัฒนาการกวีนิพนธไทยดานรูปแบบและเนื้อหา วิเคราะหและประเมินคุณคาบทกวีนิพนธ 

หลักการ แนวคิด และกลวิธีการเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนรอยแกวและรอยกรองโดยใชความคิด

สรางสรรคและจินตนาการ และฝกปฏิบัติ 

 Evolution of Thai poetry in terms of forms and contents; analysis and value 

evaluation of poetry, principles, concepts and strategies of creative writing; writing proses 

and poems through creativity and imagination and practice 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1542306 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 English for Thai Language Teacher 

 การสืบคนและศึกษาบัญชีคําศัพท อภิธานศัพท ขอความ บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

 Inquiry and study of word list, glossary, passage, article and research related to 

teaching and learning in primary and secondary education 

1543401 การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Learning Management Design 

 ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยใน

หลักสูตรการศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การจัดการชั้นเรียน  

 Theory, principle and concept related to learning management design of Thai 

subject in educational curriculum; writing lesson plan, and classroom management 

1543404 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Measurement and Evaluation of Thai Language Learning Management  

 ทฤษฎี หลักการและแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชาภาษาไทย วิธีการสรางและ

การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การออกแบบและการสรางเครื่องมือวัดใน

รูปแบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 

 Theory, concept, and principle of measurement and evaluation of Thai 

language; creation and development authentic assessment tool; design and creation of 

assessment tool by using modern technology based on educational curriculum 

1543406 การจัดการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Learning Management 

 การประยุกตใชทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทางการสอน การจัดการเรียนรูการฟง การพูด 

การอาน การเขียน หลักภาษาและวรรณคดีวรรณกรรม  

 Application of theory, principle, approach teaching; teaching of listening, 

speaking, reading, writing, Thai grammar and literature 
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2.2.2 กลุมวิชาเอก เลือกเรียน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1542104 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 2(1-2-3)  

 Foreign Language in Thai Language 

 การรับภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย หลักการสังเกต หลักการยืมคํา การเปลี่ยนแปลง

คํายืม อิทธิพลของภาษาตางประเทศตอภาษาไทย การรวบรวม การวิเคราะหคําภาษาตางประเทศจากสื่อ

สารสนเทศ การประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  

 Acquisition of foreign language in Thai language, principle of observation, 

principle of borrowed word, change of borrowed word, influence of foreign language on 

Thai, compilation, analysis of foreign language word from various information media, and 

application to learning management 

1542203 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

 Folklore 

 ประวัติความเปนมา ประเภท บทบาทหนาท่ี ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาทางคติชนวิทยา 

ความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับศาสตรแขนงอ่ืน การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

และฝกปฏิบัติภาคสนาม 

 History, type, role, theory and methodology in Thai folklore, relationship 

between Thai folklore and other science, integration with Thai language teaching and field 

practice 

1543205 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(2-2-5) 

 Selected Literature in Textbook  

 การวิเคราะหวรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ท้ังดานเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด และคุณคา 

การประยุกตใชในการจัดการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 Analysis of selected literature in textbook; content, form, concept and values 

application to learning management in primary and secondary level 

1543307 ศิลปะการนําเสนอ 3(2-2-5) 

 Art of Presentation 

 หลักการและศิลปะในการนําเสนอดวยการพูดและการเขียน การใชภาษาใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค  การใชสื่อและนวัตกรรมในการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และฝกปฏิบัติ 

 Principle and art of oral presentation and writing presentation; use of language 

appropriate to objective; use of media and innovation for presentation; personality 

development; and practice 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1543402 การออกแบบและผลิตส่ือการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Design and Production of Learning Media for Thai Learning Management 

 การออกแบบ การผลิต การทดลองใช การประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรูภาษาไทยให

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 

 Design, production, trial, evaluation and improvement Thai language media in 

accordance with education curriculum  

1543403 สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน 3(2-2-5) 

 Seminar on Current Thai Usage 

 ความรูเก่ียวกับกระบวนการสัมมนา การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล การอภิปราย

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทย และสัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน  

 Knowledge of seminar processes, data collection and analysis, discussion of 

problems and solutions of Thai usage, and seminar on current Thai usage 

1543405 วิจัยภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Research 

 หลักการวิจัยในชั้นเรียนท่ีเก่ียวกับการสอนภาษาไทย การพัฒนาโครงรางวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย 

การสรุปผล การอภิปรายและการเขียนรายงานการวิจัย 

 Principles of classroom action research in Thai language teaching; developing 

research proposals, writing methodology, summarizing, discussing and writing a research 

report 

1543407 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Textbook Development 

 ประวัติความเปนมาของแบบเรียนภาษาไทย การวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาไทยท่ีใชใน

สถานศึกษา การสรางและการพัฒนาหนังสือเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 

 Historical background of the Thai textbook; analysis of Thai textbook used in 

school; creation and development textbook in accordance with education curriculum 

1543408 การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 3(2-2-5) 

 Thai Language Teaching for Foreigner 

 ทฤษฎีและหลักการเบื้องตนเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาในฐานะภาษาตางประเทศ  การ

วิเคราะหผู เรียน การประยุกตใชทฤษฎีและหลักการออกแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การสรางสื่อการเรียนรู การจัดกิจกรรม การประเมินผล

การจัดการเรียนรู การสรางบทเรียนเพ่ือการเรียนรูภาษาไทย 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Theory and fundamental principle of teaching Thai as foreign language, learner 

analysis, application of theory and principle to design Thai language learning management 

as foreign language, writing lesson plan,  learning media creation, learning activity 

arrangement, learning management evaluation, lesson development for Thai language 

learning 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลํา 

ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางสาวชวนพิศ  อัตเนตร 

3-7209-XXXXX-XX-7 

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2558 

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

สถาบันราชภฏันครปฐม, 2540 

15 15 15 15 15 

2 นางสาวศิวพร โกศิยะกุล 

3-6009-XXXXX-XX-5 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน,  

     เอกการสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

สถาบันราชภฏันครปฐม, 2542 

15 15 15 15 15 

3 นางสาววิริยา  วิริยารัมภะ 

3-1005-XXXXX-XX-9 

อาจารย ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิยาลยัศิลปากร, 2549 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ, 2546 

15 15 15 15 15 

4 

 

 

นางสาวเตือนใจ  คดด ี

1-1002-XXXXX-XX-6 

 

อาจารย ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555 

 

15 15 15 15 15 



45 

ลํา 

ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

4 นางสาวเตือนใจ  คดด ี

(ตอ) 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549 

5 นางสาวจิรศภุา  ปลองทอง 

3-7399-XXXXX-XX-9 

อาจารย ศศ .ม.  (ภาษาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2550 

ศศ .บ.  (ไทยคดีศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2549 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา, 2546 

15 15 15 15 15 

 

3.2.2 อาจารยผูสอน 
 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางสาวชวนพิศ  อัตเนตร อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

2 นางสาวศิวพร โกศิยะกุล ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน,  

เอกการสอนภาษาไทย)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

3 นางสาววิริยา  วิริยารัมภะ อาจารย ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิยาลยัศิลปากร 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15 15 15 15 15 

4 นางสาวเตือนใจ  คดด ี อาจารย ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

15 15 15 15 15 



46 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

5 นางสาวจิรศภุา  ปลองทอง อาจารย ศศ .ม.  (ภาษาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศศ .บ.  (ไทยคดีศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

15 15 15 15 15 

6 นางสาวเนตรนภา  วรวงษ อาจารย อ.ม. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

7 นางสาววรรษมน  เพียรเสมอ ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

8 นางสาวกุลยา  สกุลนคร อาจารย ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

15 15 15 15 15 

9 นางสาวนงนุช  ยังรอด อาจารย ศศ.ม. (วรรณคดี) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.บ. (ภาษาไทย) 

สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา 

15 15 15 15 15 

10 นางสาวจินตนา  เหลือลน อาจารย กศ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 15 15 15 15 

11 นายธงชัย  แซเจีย อาจารย ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

15 15 15 15 15 

12 นางสาวขอบคุณ  สมบูรณวงศ อาจารย อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 



47 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

13 นางสาวปทิตตา  พูพะเนียด 

 

อาจารย อ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)  

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

14 นายธีรวุธ  ธาดาตันตโิชค อาจารย กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

15 15 15 15 15 

15 นางสาวจินตนา 

ศิริธัญญารัตน 

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

16 นางสาวบุญสม  ทับสาย อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

17 นางสาวจิตติรัตน  

แสงเลิศอุทัย 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ศษ.ม. (การวจิัยและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วท.บ. (สถิติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

15 15 15 15 15 

18 

 

 

 

 

นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา 

 

 

 

 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

15 15 15 15 15 



48 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

19 นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา 

(ตอ) 

ศศ.บ. (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

20 นางสาวนภาภรณ  ยอดสิน ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

21 นางพิชญาภา  ยืนยาว ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

22 นางสาวศศิวรรณ   

พชรพรรณพงษ 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ค.บ. (มัธยมศึกษา เอกภาษาฝรั่งเศส)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 

23 นายเจษฎา  บุญมาโฮม ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

15 15 15 15 15 

24 นายสหะ  พุกศิริวงศชัย ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสาร

การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15 15 15 15 15 

25 

 

 

นางสาวณัฐวรรณ  พุมดียิ่ง 

 

 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

15 15 15 15 15 



49 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

25 นางสาวณัฐวรรณ  พุมดียิ่ง 

(ตอ) 

รศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสยาม 

ค.บ. (สังคมศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

26 นางสุประภา  วิวัฒนิวงศ อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

15 15 15 15 15 

27 นางสาวดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

15 15 15 15 15 

28 นายนภาเดช  บุญเชิดชู อาจารย ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

29 นางสาววรรณ ี สุจจติรจลู อาจารย ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลศกึษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 

30 นางสาวนันทนภัส 

นิยมทรัพย 

อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

31 นายเอกชัย  ไวยโสภ ี อาจารย ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 



50 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

32 นางสาวอรพิณ  พัฒนผล อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

15 15 15 15 15 

33 นายเทพยพงษ  เศษคึมบง อาจารย ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

15 15 15 15 15 

34 นางสาวนลินทิพย  คชพงษ อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

35 นายนววิช  นวชีวินมัย อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

36 นางสาวดวงดาว  

รุงเจรญิเกียรต ิ

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรูวิชาชีพ

ครูเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค 

4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัย เพ่ือพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน 

4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผูเรียน 
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4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานศึกษาและชุมชนได 

4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  

4.2.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 

4.2.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 เทอมท่ี 2 จํานวนเทอมละ 

90 ชั่วโมง 

4.3.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 จัดเต็มเวลาใน 1 

ภาคการศึกษา (จํานวนภาคเรียนละ 540 ชั่วโมง) 

4.4 กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีมีคุณภาพและไดรับการ

รับรองจากคุรสุภา 

4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการ มีสวนรวมคือ 

หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาเอก และศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

4.4.3 การเตรียมความพรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.4.3.1 เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.4.3.2 เตรียมความพรอมบุคลากรสถาบันฝายผลิต (อาจารยนิเทศก) ดวยการเตรียมความ

พรอมอาจารยนิเทศก 

4.3.3.3 เตรียมความพรอมหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยการเชิญประชุมสัมมนา 

4.4.4 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.1 การรายงานตัวตอหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.2 การแตงตั้งครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลใหคําแนะนําซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา 

4.4.4.3 ดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหครบ 540 ชั่วโมง/ภาคเรียน โดยมีชั่วโมง

ปฏิบตัิการสอนไมนอยกวา 8 คาบ/สัปดาห 

4.4.4.4 นิเทศติดตามจากสถาบันฝายผลิตครูเปนระยะ 

4.4.4.5 การสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.6 การประเมินผล 

4.4.4.7 การยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงและหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาคุรุนิพนธและวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัด

โครงการพิเศษซ่ึงเปนวิชาท่ีใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการศึกษาท่ีสนใจ โดยใชวิธีการศึกษา

คนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ

ภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหา

ทางการศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได 

5.3 ชวงเวลา  

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

วิชาคุรุนิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 มอบหมายอาจารยนิเทศกใหนักศึกษาเปนรายบุคคล 

5.5.2 อาจารยนิ เทศกให คําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและ

ประเมินผล 

5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโดยปากเปลาตอคณาจารยท่ีปรึกษาประจําวิชาทุกคนเพ่ือรับ

ขอเสนอแนะและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด

เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 

5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 

5.6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซ่ึงเขารวมฟงการ

นําเสนอผลการศึกษา 

5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน 

5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานาํคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน 

ผานคณะกรรมการหลักสตูรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
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หมวดที ่4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถดานการสอน นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวางบุคคล

เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทันเหตุการณ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยกุตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝเรียน เขาใจ

ธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวของ  

2. ความสามารถดานวชิาการ  นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถ

นําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา ตระหนักในคุณคาของ

ภาษา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด

และการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน 

วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชา

อ่ืน ๆ ได  

3. ดานคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความอดทน 

อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม  

4. ดานบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถทํางานรวมกันกับผูอ่ืน

ได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดี มีน้ําใจ/เอ้ืออาทรศิษย รักงานสอน ใฝรู 

ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอตนเสมอปลาย มีจิตสาธารณะ

และสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได แตงกายสุภาพเรียบรอย  
 

แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรความเปนครู 
 

ช้ันปการศึกษา กิจกรรมเสริม 

ชั้นปท่ี 1 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 2 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 3 กิจกรรมปฏิบัติธรรม 

ชั้นปท่ี 4 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
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กิจกรรมเสริมความเปนครูตาม มคอ 1 

ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรมโครงการเฉพาะ

หรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความ

เปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม อาทิ 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/ การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 

4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย  

3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี

ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม 

มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้ อาจารย

ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดี
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แกนักศึกษา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากความซ่ือสัตย ไมทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.2 ความรู 

2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและ

นานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 

หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

4) ประเมินจากแผนหรือโครงการท่ีนักศึกษานําเสนอ 

5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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2.1.3 ทักษะทางปญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาทางการประยุกตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) การอภิปรายกลุม 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก

การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  

4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม  

2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 

โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบดังนี้ 
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคคลท่ัวไป 

5) มีภาวะผูนํา 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุม

ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 

2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ 

1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
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2) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ

วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซ่ือสัตยตองาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตน เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให

เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของ

ผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ 

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการรวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction action learning)  

3) การใชกรณีศึกษา (Case study) การใชกระบวนการกระจางคานิยม (Value 

Clarification)  

4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปญญาเปนฐาน (Problem based learning) 

6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง 

2) วัดและประเมินผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธี 

3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน  



59 

4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  

5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม  

6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

7) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.2 ความรู 

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู 

อาทิ คานิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริม

และพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ

เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขาม

ศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การ

สอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห ง

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห

ความรู และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของ

สาขาวิชาภาษาไทย 

3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา

ผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและ นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวย

ตนเอง (Constructivism) 

2) การเรียนรูโดยใชสบืสอบ (Inquiry-based learning)  

3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนพ้ืนฐาน (Project-based learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)  

6) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู

ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน (Blended learning) 

7) การใชหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)  

8) การเรียนรู โดยพัฒนาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 

9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ  

2) วัดและประเมินการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู  

3) วัดและประเมินผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของ

ความรู  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา  

5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณ

ภาคปฏิบัติคานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based learning)  

2) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher order thinking) 

3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning)  

4) การเรียนรูเชิงฉากทัศน (Scenario Based  learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon based learning) 

6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning)  

7 ) ก ารวิ จั ย แล ะ พั ฒ น าน วั ต ก รรม อย า ง มี วิ สั ย ทั ศ น  (Research and 

development, Vision based learning)  

8) การสงเสริมใหผู เรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed 

learning)  

9) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติ

ทางวิชาการวิชาชีพและทางสังคม  

2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

5) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม  

2) สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน ทํางานเปนทีมเปนผูนํ าและผูตาม ท่ี ดี มี

สัมพันธภาพ ท่ีดีกับผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวม

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
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4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด

ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)  

2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 

3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership)  

4) การใหความเห็น และการรับฟงความเห็น แบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking)  

5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

6) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning) 

7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) วัดและประเมินผลการเรียนรูแบบรวมมือ  

2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา  

3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุมการเปนผูนําและผูตามท่ีดีใน

การปฏิบัติงานรวมกัน  

4) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับขอมูลและสารสนเทศยอด (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  

2) สามารถสื่อสารกับผูเรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนตอการเรียนรู

การจัดการเรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศ



63 

โดยใชดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก

ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน  

2) การสืบคนและนําเสนอขอมูลสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) การจัดทํา info graphic เพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญ ของงานท่ีนําเสนอ  

4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอผลงานชิ้นสําคัญดาน

การศึกษา  

2) วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญทาง

การศึกษาท่ีมีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การ

ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผู เรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริม

พัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตาง

ระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัด กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ให ผู เรียนได เรียนรูจาก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ
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ทํางาน การจัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับ

การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวย

ความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะ

การเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา

ทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

2.2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

5) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience based Approach) 

6) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning) 

2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง  

2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน  

4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ

รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง  (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ 2 ) โดยระบุ

วาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3.1.2 ความรู  

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและนานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ  
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4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม  

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน

ไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

  ผลการเรียนรู 

 

 

กลุม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมภาษาและการสื่อสาร                         

1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธภิาพ                         

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาองักฤษ                         

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                         

1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ                         

กลุมวิชาสังคมศาสตร                         

2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง                         

2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น                         

กลุมวิชามนุษยศาสตร                         

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ                         

กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร                         

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ                         

4000102 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                         

4000103 การคิดเชิงเหตุผล                         

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                         

1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                         

1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                         

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                         
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตอ

งาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน 

เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน 

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย

อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชน

ของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริต

คอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

3.1.2 ความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม 

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา 

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ 

การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจ 

ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู รณ าการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู 

และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชา

ภาษาไทย 
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3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

มาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ 

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

โลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ

คานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคม  

2) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามท่ีดีมีสัมพันธภาพ ท่ีดีกับ

ผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวมสามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรู

แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถวิ เคราะห เชิ งตัวเลขสํ าหรับขอ มูลและสารสนเทศยอด (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  
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2) สามารถสื่อสารกับผู เรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนตอการเรียนรูการจัดการ

เรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช

ดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ

การลอกเลียนผลงาน 

3.1.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู เรียน  

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลอื แกไขและสงเสริมพัฒนา

ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวาง

บุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ

จัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู 

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและ

รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้

มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาชีพครู (กลุมวชิาชีพครู)                         

1104006 คุรุนิพนธ                         

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเปนครู                         

1111103 ภาษาเพือ่การส่ือสารสําหรับครู                         

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                         

1121201 การพัฒนาหลักสูตร                         

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู                         

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา 

 และการเรียนรู 
                        

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                         

1143402 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                         

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู                         

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา                         

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ)                         

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1                         

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2                         

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3                         

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ) (ตอ)                         

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

วิชาเอก บังคับ                         

1154 101 หลักภาษาไทย                         

1541102 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย                         

1541103 พัฒนาการของภาษาไทย                         

1541201 วรรณคดีเบื้องตน                         

1541202 พัฒนาการวรรณคดีไทย                         

1541301 ทฤษฎีการอานและการคิดเบื้องตน                         

1541302 การฟง การดู และการพูดสําหรับครูภาษาไทย                         

1542204 วรรณกรรมกับการวจิารณอยางสรางสรรค                         

1542303 ศิลปะการอาน                         

1542304 การเขียนเพื่อการส่ือสารทางวิชาการและวิชาชีพ                         

0531542  กวีนิพนธและการเขียนเชิงสรางสรรค                         

1542306 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย                         

1543401 การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย                         

1543404 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย                         

1543406 การจัดการเรียนรูภาษาไทย                         

วิชาเอก เลือกเรยีน                         

1542104 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย                         

1542203 คติชนวิทยา                         

1543205 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน                         

1543307 ศิลปะการนําเสนอ                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาเอก เลือกเรยีน (ตอ)                         

1543402 การออกแบบและผลิตส่ือการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย                         

1543403 สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน                         

1543405 วิจัยภาษาไทย                         

1543407 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย                         

1543408 การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ                         



74 

หมวดที ่5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

มีคณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแนวการจัดการ

เรียนรู มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ

เรียนการสอน และหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต  

ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ

ความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ี

จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน 

โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู 

ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ 

ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา 

องคความรูของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน 

(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  

(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

จัดการศึกษาปริญญาตรี ฉบับปจจุบันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช 

3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี ้
3.1.1 มีความประพฤติด ี

3.1.2 ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3.1.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 

3.1.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

3.1.6 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

3.1.7 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2.3 ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ

พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น 



76 

หมวดที ่6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยท่ีเขาใหม เก่ียวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หลักสูตรท่ีสอน บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ 

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป )  

พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ โดยใชเกณฑการประเมิน  

6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียน 

การสอน การประเมินผูเรียน 6) สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํา 

ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ระยะเวลาทุก 5 ป 

1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาท่ีจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมี

คุณภาพ 
 

2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพ่ือนําขอมูลจากการสํารวจไปใช

ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 บัณฑิตมีงานทํา โดยพิจารณาจากทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุก ๆ ปการศึกษา 
 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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3.1.2 ทําการคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบความความรู พ้ืนฐานในรายวิชาความรู ท่ัวไป 

ภาษาอังกฤษ วัดแววความเปนครู การสอบภาคปฏิบัติดานสมรรถนะของสาขาวิชา และการสอบสัมภาษณ 

3.1.3 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยท่ีปรึกษามี

การชี้แจงระบบการลงทะเบียนเรียน แจกคูมือนักศึกษา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนการปรับพ้ืนฐานของ

นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับมหาวิทยาลัย เชน การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 

3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาท้ังในเรื่องวิชาการ เชน  

การลงทะเบียนเรียน การถอน-เพ่ิมรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะมี

ชั่วโมง home room สัปดาหละ 1 ครั้ง 

3.3 การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3.3.2 มีการรายงานผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

3.3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาทําแบบ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

3.3.3 กรณีท่ีนักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพ่ือแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ 

พรอมท้ังมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน  
 

4. อาจารย 

4.1 การพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือสงเสริมอาจารยในการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม

อบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังเพ่ิมพูมความรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย

โดยใชเปนเง่ือนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพ่ีเลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง

วิชาการเพ่ือข้ึนตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 

4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการวิเคราะหอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และทําแผนการ

รับอาจารยใหม ในกรณีท่ีสาขาวิชามีความตองการอาจารยใหมเพ่ิมเติม จึงทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือ

ขอรับอาจารยใหมเพ่ิมเติมหรือทดแทนอาจารยท่ีเกษียณอายุ 
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4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับอาจารยใหมใหมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3 คุณภาพอาจารย 

4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมท้ังติดตาม

การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3.2 ประธานสาขาวิชาติดตามและรายงานรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบและสํารวจความ 

พึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุม กํากับการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป  

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 

5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีข้ันตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพ่ือเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตร 

และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร 

2) สาขาวิชาจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย โดย

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองมีองคประกอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน 

2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมท้ังทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ

เนื้อหาเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)  

พ.ศ. 2562 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

3) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พรอมดําเนินการ

ปรับแกตามคําแนะนํา 

4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ พิจารณา พรอม

ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา 

5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ

เปดหลักสูตร 

6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และสงขอมูลหลักสูตร (มคอ.2) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ
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พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน

หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร 

5.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย

กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร รวมประชุม

เพ่ือกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณท่ีเก่ียวของ

กับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบ กลไก กํากับกระบวนการเรียนการสอน  

ในการจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้  

1) อาจารยผูสอนแตละรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 โดยวางแผน 

การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

เปนไปอยางมีคุณภาพ 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาท่ีกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4, 

5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ 

3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5 

และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  

5.3 การประเมินผูเรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อาจารย

ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมท้ัง

พิจารณาใหเกรด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการเรียนของ

รายวิชาตาง ๆ สงไปยังคณะเพ่ือตรวจสอบความถูกตองแลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน 

5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นปท่ี 

1-4 เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการเปนครู และเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งปละไมนอยกวา 

2 กิจกรรม เชน 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 
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4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 

6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

5.5 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.5.1 อาจารยผูรับปดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

5.5.2 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5.5.3 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5.5.4 สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ

ดําเนินงานเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

6.1.1 อาจารยผูสอนเสนอรายชื่อสิ่งสนับสนุนท่ีตองการ เชน หนังสือ สื่อ ตําราสื่อการเรียน 

การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

6.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และจัดสรร

งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ 

6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูท่ีเก่ียวของ 

6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษาท่ี

ผานมา มาใชในการพิจารณาเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากระดับ 5.0 
     

(13) นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะภาษาอังกฤษผาน

เกณฑข้ันต่ําตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที ่8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ

หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลท่ีกลาวขางตนแลวจะสามารถ

ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง

มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม 

ในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส

ตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล) 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมด เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูร ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย 1 คน ท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 10 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชน ี

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา

ก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย

นั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ค 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ง 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ฉ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวชวนพิศ  อัตเนตร 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545 

ค.บ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏนครปฐม 2540 
 

ประสบการณการสอน 15 ป 

วิชาท่ีสอน  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

1541301 ทฤษฎีการอานและการคิดเบื้องตน 

1542304 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 

1543307 ศิลปะการนําเสนอ 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ศิวพร โกศิยะกุล, จิรศุภา ปลองทอง, วิริยา วิริยาระมภะ, เตือนใจ คดดี และชวนพิศ อัตเนตร. 2560. 

การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการสอนอานจับใจความสําคัญในรายวิชาภาษาไทย

เพ่ือการสื่อสาร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ

นานาชาติ  ครั้ ง ท่ี  8 “Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80 th 

Anniversary”. 16 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10 หนา,  

887-896. 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวศิวพร  โกศิยะกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศศ.ม. ศึกษาศาสตร-การสอน,  

เอกการสอนภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546 

ค.บ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏนครปฐม 2542 
 

ประสบการณการสอน 16 ป 

วิชาท่ีสอน  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

1541101 หลักภาษาไทย 

1541302 การฟง การด ูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย 

1543401 การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

1543406 การจัดการเรียนรูภาษาไทย 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ศิวพร โกศิยะกุล, จิรศุภา ปลองทอง, วิริยา วิริยาระมภะ, เตือนใจ คดดี และชวนพิศ อัตเนตร. 2560. 

การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการสอนอานจับใจความสําคัญในรายวิชาภาษาไทย

เพ่ือการสื่อสาร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ

นานาชาติ  ครั้ ง ท่ี  8 “Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80 th 

Anniversary”. 16 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10 หนา,  

887-896. 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาววิริยา  วิริยารัมภะ 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 

กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546 
 

ประสบการณการสอน 10 ป 

วิชาท่ีสอน  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

1543205 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 

1543402 การออกแบบและผลิตสื่อการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

1543407 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ศิวพร โกศิยะกุล, จิรศุภา ปลองทอง, วิริยา วิริยาระมภะ, เตือนใจ คดดี และชวนพิศ อัตเนตร. 2560. 

การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการสอนอานจับใจความสําคัญในรายวิชาภาษาไทย

เพ่ือการสื่อสาร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ

นานาชาติ  ครั้ ง ท่ี  8 “Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80 th 

Anniversary”. 16 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10 หนา,  

887-896. 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวเตือนใน  คดดี 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 

ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 
 

ประสบการณการสอน 7 ป 

วิชาท่ีสอน  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

1541201 วรรณคดีเบื้องตน 

1541202 พัฒนาการวรรณคดีไทย 

1543403 สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน 

1543404 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย 

1543405 วิจัยภาษาไทย 

1543408 การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 
 

ผลงานทางวิชาการ 

เตือนใจ คดดี. 2562. ความหลากหลายทางการสอนวรรณคดีไทย: ขอคนพบจากการวิจัยระหวางป 2550-

2561. รายงานสืบเนื่องการประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 

6 ทักษะแห งอนาคต : ความท าทายของการศึกษาไทย “Skills for the Future : 

Challenges for Thai Education”. 12-13 มกราคม 2562 นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยวงษ

ชวลิตกุล. 11 หนา, 402-412. 

เตือนใจ คดดี. (2561). “กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเพ่ือความสอดคลองของการ

จั ดการ ศึกษ าตาม เป าหม ายของห ลั กสู ต ร : กรณี ศึ กษา The 21st Century Program 

มหาวิทยาลัยคิวซู”. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16(1) (มกราคม-มิถุนายน 

2561). 13 หนา, 91-103. TCI (ฐาน 2). 
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวจิรศุภา  ปลองทอง 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 

ศศ.บ. นิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2546 
 

ประสบการณการสอน 12 ป 

วิชาท่ีสอน  
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

1541102 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย 

1541103 พัฒนาการของภาษาไทย 

1542104 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

1542305 กวีนิพนธและการเขียนเชิงสรางสรรค 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ศิวพร โกศิยะกุล, จิรศุภา ปลองทอง, วิริยา วิริยาระมภะ, เตือนใจ คดดี และชวนพิศ อัตเนตร. 2560. 

การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีตอการสอนอานจับใจความสําคัญในรายวิชาภาษาไทย

เพ่ือการสื่อสาร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ

นานาชาติ  ครั้ ง ท่ี  8 “Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80 th 

Anniversary”. 16 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10 หนา,  

887-896. 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรกอนและหลังการปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

หัวขอ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) 

Bachelor of Education Program in Thai 

ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป) 

Bachelor of Education Program in Thai 

ปรับจากหลักสูตร 5 ป เปน 4 ป ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1. นางสาวชวนพิศ  อัตเนตร 

2. นางสาวศิวพร โกศิยะกุล 

3. นางสาววิริยา  วิริยารัมภะ 

4. นางสาวเตือนใจ  คดด ี

5. นางสาวจิรศุภา  ปลองทอง 

1. นางสาวชวนพิศ  อัตเนตร 

2. นางสาวศิวพร โกศิยะกุล 

3. นางสาววิริยา  วิริยารัมภะ 

4. นางสาวเตือนใจ  คดด ี

5. นางสาวจิรศุภา  ปลองทอง 

คงเดิม เน่ืองจากมีคณุสมบัตเิปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

ปรัชญา รักษภาษาไทย ใฝหาความรู ศรัทธาความเปนครู จัดการ

เรียนรูคูคุณธรรม 

รอบรูภาษาไทย ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู มุ งสู

งานวิจัย ธํารงไวซึ่งจรรยาบรรณครู 

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

ความสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาษาไทยเปนวัฒนธรรมประจําชาติ ประเทศไทยมี

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติอันเปนสัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่ง

ของชาติ  ภาษาไทยจึงสมควรจะได รับทํานุบํารุงสงเสริมและ

อนุรักษไวใหยั่งยืนตลอดไป  ทั้งนี้จากวิกฤตการณที่เกิดข้ึนทั่วโลกที่

มุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการแขงขันในโลกยุคโลกาภิ

วัตน ในยุควิชาการและเทคโนโลยี ตาง ๆ ไดกาวหนาไปอยาง

รวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตเพ่ือ

ปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียน และเขาสูเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ

สังคมที่ เนนคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต เกิด

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ ทําหนาที่ เปน

เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ ความสัมพันธอัน

ดี และเปน เค ร่ืองมือในการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรูความคิด ตลอดจนสามารถ

นําไปใชประกอบอาชีพในอนาคตได ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปน

พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลโลกที่มีคุณภาพ  

 ปพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะกาวเขาสูความเปน

สากลอยางสมบูรณ สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนสถาบันหลักที่ทํา

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 
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หัวขอ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ความสําคญั (ตอ) เทคนิคใหม ๆ ในการติดตอสื่อสารที่มุงเนนความสะดวกรวดเร็ว 

สงผลใหภาษาไทยซึ่งเปนภาษากลางในการติดตอสื่อสารและผูกพัน

ตอการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยไดรับผลกระทบทั้งภาษาพูด

และภาษาเขียน ทําใหภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อยางนาวิตก  ดวยสถานการณทางสังคมดังกลาว สาขาวิชา

ภาษาไทยในฐานะหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทย จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใหมีความทันสมัยและสอดรับกับ

สถานการณทางสังคมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน และ

เพ่ือผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูภาษาไทยที่มีคุณภาพ  สามารถปลูกฝง

และถายทอดการใชภาษาไทยที่ถูกตองใหแกเยาวชนของชาติได  

เปนพลเมืองดีที่สรางสรรคประโยชนตอสังคม มีศีลธรรม จรรยา 

และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนภูมิปญญาไทย  ตลอดทั้งเพ่ือ

พัฒนาทักษะทางภาษาไทยอันเปนทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหา

ความรูตาง ๆ ใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาในการ

ติดตอสื่อสาร นําประเทศพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ  

หนาที่ผลิตครู จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศ รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายผลักดันใหประเทศไทยกาวเขาสู

โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปนโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนภายใต

บริบทของการปฏิวัติ อุตสาหกรรม สิ่ งที่ จะตองประสบอยาง

หลีกเลี่ยงไมได คือ ภาวะการแขงขัน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การ

เรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนา

ความรูอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานี้กําลังจะเกิดข้ึนอยางฉับพลัน ตลอด

ระยะเวลาที่ผานมาพบวา ปญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความ

เขมแข็งในดานความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทํางานดานการใช

ภาษาและการคิดข้ันสูง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2560: 48) 

 ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับการพัฒนานวัตกรที่

สอดรับกับการศึกษายุค 4.0 และศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะ

ยืดหยุนและตอบสนองความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล เชน 

หลักสูตรแบบโมดูลที่ออกแบบเปนหนวยการเรียนที่มีลักษณะ

เบ็ดเสร็จในตนเองและเนนสมรรถนะของผูเรียนเปนสําคัญ (วิชัย 

วงษใหญ, 2554) บูรณาการขามสาขาวิชา เนนแกนความรูที่สําคัญ 

แนวคิดหลัก เนนการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงและทักษะการ

ประยุกตใชความรู (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และคณะ,2556 ; 

Wangner, 202) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับยุค 4.0 เชน 

การคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรคและสราง

นวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรเนน

สมรรถนะจึงเหมาะกับการศึกษายุค 4.0 
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 ความตอเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมี

ความสอดคลองกันอยางเห็นไดชัด ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11-12  ใหความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมสูยุคโลกาภิวัตน โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) อยูในชวงเวลาเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ประเทศไทยมีการ

เตรียมความพรอมในหลายดาน เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ทั้งทางดานการศึกษา ทักษะดานภาษา ทักษะฝมือแรงงาน รวมถึง 

การพัฒนากลไกตาง ๆ เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ซึ่งจุดเนนของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จําเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองพัฒนามนุษยโดยตรง ดังที่ แผนการศึกษาแหงชาติ 

(พ.ศ. 2560-2579) มีวัตถุประสงคในการพัฒนาคนไทยทุกคน ให

สามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา

กําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ, 2560: ก) 

 ดวยเหตุนี้ จึงควรผลิตครูผูสอนภาษาไทยที่มีความรู

ความสามารถทางวิชาการ มีจิตวิญญาณความเปนครู ตระหนักถึง

ความสําคัญของภาษาไทย รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู เรียนเปนสําคัญ 

ตลอดจนเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของผูอ่ืน มีทัศนคติและดําลง

ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุข 
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วัตถุประสงค 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะ

ดานการสอนภาษาไทย 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีเจตคติ ท่ีดีและสามารถประยุกต

ความรูเพ่ือประกอบอาชีพครู 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

และบูรณาการความรูเพ่ือสรางสรรคงานวิจัยดานการ

สอนภาษาไทย 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถดานการใชภาษาไทย

เพ่ื อการสื่ อสารใน  การจัดการ ช้ัน เรียนไดอย างมี

ประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผูนํา มนุษย

สัมพันธ และความรับผิดชอบ 

6. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรู

ทางภาษาไทย 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

1. มีความรู  ความสามารถ และทักษะดานภาษาไทย 

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 

2. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม และยึด

มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. มีทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะห แกปญหาและ

สรางสรรคงานวิจัยทางภาษาไทย 

4. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. มีภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ และการ

เรียนรูตลอดชีวิต  

ปรับใหครอบคลุมตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

โครงสรางหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   

 176  หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา             30  หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร บังคับ              9  หนวยกิต 

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ                        6  หนวยกิต 

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ                       6  หนวยกิต 

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ      6  หนวยกิต 

ขอกําหนดเฉพาะ 

เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา       3  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  

 140  หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา             30  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา       12  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา                     6  หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา                      3  หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร   9  หนวยกิต 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา          104  หนวยกิต 

ปรับใหเปนไปตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 

พ.ศ. 2562  
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โครงสรางหลักสูตร (ตอ) ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา           140  หนวยกิต 

ข.1 กลุมเน้ือหาวิชาชีพครู   จํานวนไมนอยกวา    59   หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาชีพครู   บังคับ                           37  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพครู เลือก   จํานวนไมนอยกวา            7  หนวยกิต 

3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3  หนวยกิต 

4) กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา               12  หนวยกิต 

ข. 2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา   

    81  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก (บังคับ)                                63  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก (เลือก) จํานวนไมนอยกวา               6  หนวยกิต 

3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก                             6  หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา          6  หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา                         43  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู                                    28  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                  15  หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน         3  หนวยกิต 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา        12  หนวยกิต 

2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา                            61  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ                                  41  หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา              20  หนวยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 6  หนวยกิต 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาชีพครู ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาชีพครู  บังคับ  37  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

1113201 หลักวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 

 

วิชาชีพครู ไมนอยกวา  43  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู  28  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

 ความเปนครู 3(2-2-5) 

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู  2(1-2-3) 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบอิงสมรรถนะ 
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 2(1-2-3) 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 

2. กลุมวิชาชีพครู เลือก จํานวนไมนอยกวา  7  หนวยกิต 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

1123103 ส่ิงแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

1133502 การสรางสรรคและประดิษฐส่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 

  3(2-2-5) 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

 การศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15  หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาชีพครู (ตอ) 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3 หนวยกิต 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90) 

1102303 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(180) 

 

4. กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หนวยกิต 

1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. 2 กลุมวิชาเฉพาะดานวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา  

  81 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก (บังคับ)                        69  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1541303 การอานและเขียนคําไทย 3(3-0-6) 

1541304 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 

1541307 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) 

1542303 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6) 

1543301 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) 

1543308 ภาษาไทยถิ่น 3(3-0-6) 

1541409 ประวัติวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 

1541410 วรรณกรรมไทยปจจุบัน 3(3-0-6) 

1542406 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

1543401 วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6) 

1544403 วรรณกรรมเชิงวิเคราะห 3(3-0-6) 

2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา                            61  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ                       41  หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1541101 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

1541102 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 

1541103 พัฒนาการของภาษาไทย 2(1-2-3) 

1541201 วรรณคดีเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

1541202 พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 

1542204 วรรณกรรมกับการวจิารณอยางสรางสรรค 3(2-2-5) 

1541301 ทฤษฎีการอานและการคิดเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

1541302 การฟง การดู และการพูดสําหรับ ครูภาษาไทย  

  3(2-2-5) 

1542303 ศิลปะการอาน 3(2-2-5) 

1542304 การเขียนเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการและวิชาชีพ  

  2(1-2-3) 

ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบอิงสมรรถนะ 
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รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน 

วิชาเอก (ตอ) 

1542201 ศิลปะการอาน  3(2-2-5) 

1542202 การอานเพ่ือพัฒนาปญญา 3(3-0-6) 

1542205 กวีนิพนธไทย 3(2-2-5) 

1542211 วาทการ 3(2-2-5) 

1543203 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

1543214 การเขียนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 

1543221 การพัฒนาบทเรียนภาษาไทย   3(3-0-6) 

1543232 การศึกษางานวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0-6) 

1544201 สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน 3(2-2-5) 

1544207 การวิจัยดานการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

 

2) กลุมวิชาเอก (เลือก) จํานวนไมนอยกวา      6  หนวยกิต 

1542223 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

1543233 ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

1543222 ภาษาไทยกับสังคม 3(3-0-6) 

1544208 หนังสือสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 

1544305 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

1543427 วรรณกรรมพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

1543428 วรรณกรรมสังคมและการเมืองไทย 3(3-0-6) 

1543437 วรรณกรรมเยาวชน  3(3-0-6) 

1543440 วรรณกรรมคําสอน 3(3-0-6)  

 

3) กลุมวิชาการสอนวิชาเอก  บังคับ           6  หนวยกิต 

1544501 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทย 1 3(2-2-5) 

1542305 กวีนิพนธและการเขียนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 

1542306 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 

1543401 การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

1543404 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย 

  3(2-2-5) 

1543406 การจัดการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5) 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา    20  หนวยกิต 

1542104 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 2(1-2-3) 

1542203 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

1543205 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(2-2-5) 

1543307 ศิลปะการนําเสนอ 3(2-2-5) 

1543402 การออกแบบและผลิตส่ือการจัดการเรียนรู 

 วิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

1543403 สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน 3(2-2-5) 

1543405 วิจัยภาษาไทย 3(2-2-5) 

1543407 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 

1543408 การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 3(2-2-5) 
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1544502 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทย 2 3(2-2-5) 

 

4) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  บังคับ                6 หนวยกิต 

1551101 การฟงและการพูด 1 3(2-2-5) 

1551110 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1113201 หลักวิชาชีพคร ู 3(2-2-5) 

 Principle of Professional Teacher 

 ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาท่ี 

สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครูกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครูและ

วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว

ทางการเสริมสรางความกาวหนาเพ่ือพัฒนาตนและวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการความรู ท่ี

เกี่ยวของกับวิชาชีพครูเพ่ือการแสวงหาและการเลือกใชขอมูล

ขาวสารความรู รอบรูในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน

เพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 

ลักษณะของครูท่ีดี การเสริมสรางเจตคติและจิตวิญญาณความ

เปนครู คุณธรรมจริยธรรมท่ีจําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิ

บาลและความซ่ือสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสังคม 

การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผูเรียน

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบั ติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนและสังคม 

 

 

1111102 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

 ความเปนคร ู 3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู เปนแบบอยางท่ีดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ี

เคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห 

สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกบัคานิยมของครู จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู 

กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี 

มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Being committed to code of ethics and 

developing learners with teacher spirituality; being a role 

model with morals and ethics, and active citizen, practical 

model for respect and faith from students and people in 

the community; analyzing, synthesizing, integrating 

knowledge of teacher values, morals, ethics and spirituality, 

law for teacher, and condition of teacher professional 

development using experiential learning and case study, 

practice of using reflection in order to apply to self 

development to become a good teacher who is 

knowledgeable and up-to-date, and keeps up with changes 

1112102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 English Communication for Teacher 

 การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับใช

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือ

การคนควาและพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตของตางชาติ 

1112103 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Thai Communication for Teacher 

 การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ 

การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ในการ

จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับ

ครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน 

การเขียน ภาษาทาทาง เพ่ือส่ือความหมายในการจัดการเรียนรู

และการส่ือสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการ

ฟง การพูด การเขียน และภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

สืบคนสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
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ภาษาไทยเพ่ือการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทํา

หนังสือราชการ การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิต

อยู รวมกันไดอย างสัน ติ สุขภายใตความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

เปล่ียนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง

หลายหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Using Thai and English language for 

communication in learning management appropriately in 

accordance with context and learner individual differences, 

learners with special needs by analyzing concept, theory, 

speech communication for teacher, principle, and 

technique of language use as well as practice of listening, 

speaking, reading, writing and  gestures to convey meaning 

in learning management and classroom communication; 

learning management design in listening, speaking, reading, 

writing, and gestures to develop learners; search of 

information for self development for being knowledgeable 

and up-to-date, and keeping up with change; practice of 

using languages and various cultures for harmonious and 

peaceful living 

1112101 พ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 

 Foundation of Education 

 บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยา สังคม 

เศรษฐกิ จ  ศาสนา และวัฒ นธรรม  แผนการศึกษาและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง

ความตองการทองถิ่น โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิด

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน การ

วิเคราะหเกี่ยวกับบริบท แนวโนม และปญหาการศึกษาสูการ

ประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Quality Assurance 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกัน

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการ

ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพ่ือการจัดการเชิงคุณภาพของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การ

ดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 การศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational 

 Quality Assurance 

 รูและเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตกและตะวันออก 

อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี

ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญา

การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชใน

การจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู  วัดและ

ประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาท่ีเปนฐานคิดสากล

และฐานคิดวิถีไทย นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

มาประยุกตเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา 

 Knowledge and understanding of 

educational foundation, educational quality 

assurance, Western and Eastern educational 

philosophy; discussion of educational quality 

assurance, philosophy, concept, theory of education, 

religion, economy, society and culture;  applying 

educational philosophy and educational quality 

assurance to educational management, curriculum 

development, learning management, measurement 

and evaluation; analyzing principle of educational 



140 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

management based on international and Thai ways of 

thinking; applying concept of 21st century educational 

management to sustainable development of  

educational institution 

1121205 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบ

ของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร 

รู ป แ บ บ ก าร พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร  แ น ว คิ ด  ห ลั ก ก าร  แ ล ะ

กระบวนการ พัฒ นาห ลัก สูตร การนํ าห ลัก สูตรไป ใช ใน

สถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร และ

การใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะห

และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมิน

หลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชา

ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ท่ี สอดคล อ งกั บบริบท

สถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร 

โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ

หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการ

พัฒนาห ลัก สูตรทางปรัชญ าการศึกษา จิต วิทยา สั งคม 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช 

การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Development of school-based curriculum 

and major subject curriculum in accordance with school 

and community context; implementation and evaluation 

of curriculum through application of curriculum basic 

knowledge, curriculum evolution, curriculum theory and 

development model, foundation of curriculum 

development in educational philosophy, psychology, 

society, culture, technology and other factors related to 

basic education curriculum; school-based curriculum 

development, curriculum implementation and 

evaluation; problems and trends in curriculum 

development; developing learner to become 

knowledgeable and up-to-date,  and keep up with 

change 

1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Principle of Teaching and Learning Management 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิด

ของการสอน และหลักการจัดการเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ท่ีหลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห  คิด

สรางสรรค และคิดแกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การ

วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การใชส่ือและการ

จัดส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู การพัฒนาศูนยการเรียนรูใน

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก 

บริหารจัดการช้ันเรียน ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี

สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 

สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียน

แตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการ

ความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
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สถานศึกษา ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู 

การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1124501 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 

 Classroom Management 

 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และ

หลักการจัดการช้ันเรียน ลักษณะช้ันเรียนท่ีพึงประสงค การจัด

ชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมการ

เรียนรูและเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การ

สรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแกปญหาใน

ช้ันเรียน การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน 

การใชกระบวนการกลุมเพ่ือการจัดการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดการเรียนรู  โดยใชความรู เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการส่ือและ

แหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน

รวม การช้ีแนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง

จัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional planning and management of 

major subject, classroom management, design of 

learning management plan to develop learner 

intellectual and characteristic of innovator; enhance 

student learning, caring and accepting individual 

differences; creating activities and learning atmosphere 

that promote student happiness in learning; awareness 

of learner well-being; integrating knowledge, content, 

curriculum, science of teaching and digital technology in 

learning management in according with learning theory, 

learning management innovation in order to develop 

learner 21st century skills; integrative learning 

management, integration of sufficiency economy 

philosophy; integration of content and language; 

integration of media and learning resources in local 

community; digital technology media; inclusive 

education; coaching, micro-teaching, practicum in 

schools, being responsible and committed to developing 

learner according to their potentiality 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

 การศึกษา 3(2-2-5) 

 Innovation and Information 

 Technology for Education 

 ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรู

และเครือขายการเรียนรู หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต 

การประยุกตใช การประเมิน และการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษา การฝกปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใชและการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการ

จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

 การศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology 

 for Educational Communication and 

 Learning 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ

จัดการเรยีนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

ปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี
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ดิจิ ทัล เพ่ือใหสามารถเลือก และประยุกต ใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการจัดการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง

ในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 Applying digital technology to learning 

management design in accordance with  major subject 

to develop learners’ intellectual and characteristic of 

innovator, based on context, learner individual 

differences, and learner with special needs by analyzing 

principle, concept, and theory relevant to innovation 

and information technology for educational 

communication and learning; laws and ethics in utilizing 

digital technology in order to be able to select and 

apply innovation and information technology to 

educational communication and learning effectively, no 

violation of other intellectual property, applying 

reflection to self development to become a good 

teacher who is knowledgeable and keeps up with 

change 

1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning outcome Measurement and 

 Evaluation 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและ

การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน จุดมุงหมายทางการศึกษา

กับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริง  การสราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

เกณฑการใหคะแนน สถิติเบ้ืองตนสําหรับการวัดและประเมินผล

การศึกษา การแปลความหมายของคะแนน การฝกปฏิบัติการวัด

และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน การนําผลจากการวัดและ

การประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวย

วิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญใน

เรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู  โดยใช

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม

สภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  

การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการ

ใชผลการวัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีการวัดและประเมินผล เพ่ือการออกแบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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 Measurement and authentic evaluation 

using appropriate method in accordance with subject 

matter, context and individual difference of learners, 

and learners with special needs; reflection of 

evaluation result for learner development and quality 

development of learning management based on 

principle, concept and theory of measurement and 

evaluation, authentic assessment; design and creation 

of measurement and evaluation instrument; providing 

feedback that promotes learners’ learning; guideline 

for utilizing results from measurement and evaluation 

to improve learner’s learning development for 

subsequent measurement and evaluation for 

developing learner appropriately and creatively; 

applying reflection to self development to become a 

good teacher who is knowledgeable and keeps up 

with change; applying principle, concept and theory 

of measurement and evaluation for educational 

quality assurance 

1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research for Learning Development 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการ

วิจัย การเลือกตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

สถิติเพ่ือการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การ

ตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอ

ผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

ฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

 Research and Development in  

 Innovation and Learning 

 วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผู เรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพ

ปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในช้ันเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรม

ในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผู เรียน นวัตกรรม ท่ี

สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไป

ใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  

มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 

 Research and problem solving for learner 

development; creating innovation for learner’s 

learning development in accordance with major 

subject, context and individual learner differences, 
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and learner with special needs by studying, analyzing 

problem condition and needs in learner development 

in classroom; research design based on application of 

principle, concept, research theory and researcher 

ethics; creation of research instrument; applying 

digital technology to creation of research innovation 

in order to solve problem and develop learners; 

innovation in accordance with community in order to 

implement research results in developing learning 

management and learners; and applying reflection to 

self development to become a good teacher who is 

knowledgeable and keeps up with change 

1151101 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Foundation of Psychology for Teacher 

 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู  

แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการความหลากหลายของผูเรียน 

การเรยีนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ 

บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ 

การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจ

และสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การ

ปฏิบัติวิชาชีพครู และการสรางคุณภาพชีวิต 

1152204 จิตวิทยาการเรียนการสอน 2(1-2-3) 

 Psychology of Learning and Instruction 

 การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือการสอนและการพัฒนา

ผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคล่ือนไหว และ

สมองกับการเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการ

สอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับการเรียน

การสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมท่ี

สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมิน

สัมฤทธิผลการเรียนและการสอน 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการ

เรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ

เรียนรู การทํางานของสมอง  และความหลากหลายของผูเรียน 

สามารถดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  ใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน

ครูท่ี ดี มีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง  

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

 Analyzing and  solving problem;  applying, 

designing learning and learner behavior management 

to develop learners in accordance with their 

potentiality and age , based on principle, concept and 

theory of developmental  psychology, educational 

psychology, learning psychology, brain functioning, 

learner individual difference; ability in taking care and 

assisting learner with special need; applying reflection 

to self development to become a good teacher who 

is knowledgeable and up-to-date, and keeps up with 

change; being committed to learner and self 

development with teacher spirituality 

1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 

  2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

  2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 
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 ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการ

แนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการแนะแนวในสถานศึกษา 

หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบ้ืองตน การจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 

ระบบดูแลชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน การ

ฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี 

 ประยุกตความรูเพ่ือการรูจักและดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะแนว และการ

ใหคําปรึกษา  สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและ

การเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพดวยการ

จัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพและรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษา

รายกรณี ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและ

ผูเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสง

ตอและการสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาและแกปญหาผูเรียนให

มีคุณภาพชีวิตท่ี ดี  มีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงม่ันพัฒนาผูเรียน

ดวยจิตวิญญาณความเปนครูและจรรยาบรรณการแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา 

 Applying knowledge for getting to know 

and take care of learners effectively with the 

guidance process and counseling; promoting of 

problem prevention and solving;  development and 

effective learning of learner of each age by providing 

guidance service and classroom activity; individual 

learner development in accordance with one’s 

potentiality, and systematic learner development 

report based on case study process; providing parents 

and related parties with advice and feedback in order 

to promote learner development and assistance; 

forwarding and establishing collaboration for learner 

development and problem solving for better life 

quality; being knowledgeable and up-to-date, and 

keeping up with change related to learner 

development; being committed to developing learner 

with teacher spirituality and ethics of guidance and 

counseling 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน 

 สถานศึกษา 1(90) 

 Observation and Participation in 

 School Practices 

 การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพ

ท่ัวไปของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี ภาระงานของครูผูสอน ครู

ประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน

ครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู

บทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของ
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เจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพ่ือการเปนครูมืออาชีพ 

การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน

ดีระหวางผู เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ช้ันเรียน การเขียนรายงาน

ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณ ีการจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต

และการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและ

อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 

สถานศึกษา ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิ บั ติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห 

แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมี

ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการ

สังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the  characteristics of teacher 

with passion and faith in teaching profession, behavior 

of teacher that reflects teacher spirituality and 

teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and 

duty, classroom and educational institution context, 

educational institution administration and 

management, and role of community in educational 

management; practice of teacher duty, and teacher-

parent collaboration for analyzing and solving 

problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being 

through observational process, recording, analyzing, 

synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting 

experience in order to apply to self development for 

being a good teacher who is knowledgeable, and 

keeps up with change 

1102303 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 

 Pre–practicum in Teaching Profession 

 ขอบขาย บทบาทของผูท่ีเกี่ยวของ และแนวทาง

การปฏิบัติตนในการฝกประสบการณวิชาชีพครู การบริหารงาน

วิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชา

เฉพาะดานของนักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูให

สอดคลองกับจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนใหผูเรียน

สรางองคความรูดวยตนเอง การทดลองจัดการเรียนรู ใน

สถานการณจําลองและสถานการณจริง การออกแบบทดสอบ 

ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และ

การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครู

รวมกับครูพ่ีเล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและ

ประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน 

บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ

นวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา

ท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท่ีมี
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การใชและการผลิตส่ือ การวิจัยแกปญหาผูเรียน การจัดทํา

โครงงานวิชาการในสถานศึกษา 

คุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน

การเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ

ผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทัน

ตอการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตร

สาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม 

อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการ

เรียนรู ในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the characteristics of role 

model teacher with morals and professional ethics, 

performing as teacher assistant working and learning 

with mentor teacher in planning content and learning 

management design, media and technology, 

measurement and evaluation according to the 

learning strand of each specific course; integrating 

knowledge of educational administration, innovation 

design; implementation of educational quality 

assurance in accordance with each level of 

educational institution; quality learning management, 

creating learning atmosphere that encourages learner 

learning enjoyment; collaborating with parents to 

develop and help students to enhance desirable 

characteristics; analyzing and proposing guidelines for 

self development to be a professional teacher who is 

able to keep up with changes of both professional 

teaching and major subject; participating in projects 

related to promotion of  conservation of culture and 

local wisdom, reflecting and evaluating the results of 

the project by using  after action review (AAR) process 

on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying  

the knowledge to self development for being 

knowledgeable and up-to-date, and keeping up with 

change 
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1103003 การฝกปฏบัิติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู

คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ ออกแบบการจัด

บรรยากาศช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี

ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงม่ันในการ

แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน

สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ

การเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice in 

professional teaching by learning and acquiring the 

characteristics of role model teacher with morals and 

professional ethics; design of learning atmosphere that 

encourages learner happiness in learning; learning 

management with integration of  digital technology or 

modern educational innovation that enhances learner 

high thinking process; collaborating with parents in 

developing learner and being committed to problem 

solving in order to enhance learner desirable 

characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting result of changes that happen 

distinctively from participating in project related to 

promotion of culture and local wisdom conservation, 

reflecting and evaluating the results of the project by 

using  after action review (AAR) process on individual 

basis, exchanging knowledge in the professional learning 

community (PLC), and applying the knowledge to self 

development for being knowledgeable and up-to-date, 

and keeping up with change 
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1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Teaching Internship 1 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูใน

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาตลอดภาค

เรียน การปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การจัดการช้ันเรียน การวัด

และการประเมินผลและนําผลไปใช ในการพัฒนาผู เรียน  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนางานตางๆ 

รวมกับสถานศึกษา การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการ

วิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนภายใต

กระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงานอื่นท่ี

ไดรับมอบหมาย การสรางมนุษยสัมพันธและเรียนรูการปรับตน

ใหเขากับวัฒนธรรมองคกร การสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรูในการ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือใหผูเรียนเรียนรู

อยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปนผูใฝรูและมีปญญารู

คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีสรางเสริมทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของ

ผู เรียน  จั ดการเรียนรู  ออกแบบ ส่ือ/น วัตกรรม  วัดและ

ประเมินผล รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาท่ีครูใน

สถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห 

สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชใน

การพัฒนาตนเองใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject to 

enable learner to learn happily. Inspiring to be a 

learning enthusiast with cognition; awareness of 

learner well-being by designing learning management 

that enhances skills in learning and thinking; learning 

management, media and innovation design, 

measurement and evaluation, learner development 

progress report; teaching practice in educational 

institution, participating in teaching profession activity; 

developing innovation for learner development 

through observation process, data recording, 

analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, 

and reflecting experience for self development for 

being a good teacher who is knowledgeable and up-

to-date, and keeps up with change 

1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานใน 

 สถานศึกษา 1(90) 

 Observation and Participation in 

 School Practices 

 การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพ

ท่ัวไปของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ี ภาระงานของครูผูสอน ครู

ประจําช้ัน/ครูท่ีปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริม

เจตคติท่ีดีและจิตวิญญาณความเปนครูเพ่ือการเปนครูมืออาชีพ 

การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาการศึกษาพฤติกรรมผูเรียน การมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอัน

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู 

คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปน

ครู การมีจรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู

บทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของ

สถานศึกษา ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิ บั ติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห 

แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ ออกแบบ
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ดีระหวางผู เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

การฝกเปนผูชวยครูดานงานธุรการ ช้ันเรียน การเขียนรายงาน

ผลการศึกษาผูเรียนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกต

และการปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและ

อภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม 

และจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมี

ความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน ผานกระบวนการ

สังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 

 Pre-teaching observation and practice by 

learning and acquiring the  characteristics of teacher 

with passion and faith in teaching profession, behavior 

of teacher that reflects teacher spirituality and 

teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and 

duty, classroom and educational institution context, 

educational institution administration and 

management, and role of community in educational 

management; practice of teacher duty, and teacher-

parent collaboration for analyzing and solving 

problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and 

happy learning; awareness of learner well being 

through observational process, recording, analyzing, 

synthesizing, interpreting lesson learned and reflecting 

experience in order to apply to self development for 

being a good teacher who is knowledgeable, and 

keeps up with change 

1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Teaching Internship 2 

 การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูใน

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาตลอดภาค

เรียนในทุกดานเพ่ือการพัฒนาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การ

ออกแบบการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถ

ปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและ

การประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและแกปญหาการเรียนรูของผูเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัย

เพ่ือพัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ

สถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย การสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดกรระ

บวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ั งในและนอกหองเรียน สราง

เครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ

แ ก ป ญ ห า ผู เรี ย น ให มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ งป ร ะ ส งค ด ว ย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมิน
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สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ 

(PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย

และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Teaching practice of major subject; being a 

role model with morals and ethics according to 

professional ethics, learning management and design that 

make learners happy and develop high thinking process 

and leading them to be innovators; designing modern 

educational innovation; integrating community context 

with learning activities in and out of the classroom; 

creating collaborative teacher-parent network for 

developing learner and solving problem for desirable 

characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting changes that happen distinctively 

from participating in project related to professional 

progress and project that promotes conservation of 

culture and local wisdom, reflecting and evaluating the 

results of the project by using  after action review (AAR) 

process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying the 

knowledge to self development for being knowledgeable 

and up-to-date, and keeping up with change 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีเน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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1541307 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Grammar 

 ระบบโครงสรางของเสียง พยางค คํา วลี และ

ประโยคในภาษาไทย และหลักการใชคําสุภาพและคําราชาศัพท

ในชีวิตประจําวัน 

 Structure of sounds, syllables, words, 

phrases and sentences in Thai; and principles of using 

polite and royal words in daily life 

1541101 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Principle of Thai Language 

 แนวคิดและหลักการการศึกษาหลักภาษาไทย 

ระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค ขอความและความหมายใน

ภาษาไทย การใชภาษาไทยไดเหมาะสมตามสถานการณตาง ๆ 

และการฝกปฏิบัติ 

 Principle and concept of Thai language, 

phonology, morphology, sentence system, discourse 

and meaning in Thai language, proper use of Thai 

language according to various situations, and practice 

1541304 ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Linguistics for Thai Language Teachers 

 ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร ระบบเสียง 

ระบบคํา ระบบประโยคในภาษาไทย และการเปล่ียนแปลงของ

ภาษาไทย และการประยุกตใชในการเรียนการสอน 

 General knowledge in linguistics; 

phonology, morphology, sentence system and 

changes in Thai language; and applications in teaching 

and learning 

1541102 ภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Linguistics for Thai Teacher 

 ความรูท่ัวไปทางภาษาศาสตร ทฤษฎีภาษาศาสตร 

ระบบเสียง คํา วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับขอความ 

การประยุกตใชในการจัดการเรียนรูและแกปญหาในรายวิชา

ภาษาไทย 

 Basic knowledge of linguistics, linguistic 

theory, phonetic system, morphology, phrase, 

sentence, meaning, language in discourse level; 

application to learning management and solving 

problem in Thai language course 

1541409 ประวัติวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 

 History of Thai Literature 

 รูปแบบ เน้ื อหา แนวคิด กล วิ ธีการประพันธ 

ลักษณะทางวรรณศิลปและพัฒนาการของวรรณกรรมไทยสมัย

สุโขทัยถึงปจจุบัน และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบพัฒนาการ

ของวรรณกรรมแตละสมัย 

 Forms, contents, concepts, composing 

strategies, art of literature and development of Thai 

literature from Sukhothai period to present; and 

comparative analysis of literature development in 

each period 

1541201  วรรณคดีเบ้ืองตน 2(1-2-3)  

 Introduction to Literature  

 ความรูพ้ืนฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะ

ของวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ศัพทวรรณคดี เกร็ดความรูและ

หลักการวิเคราะหวรรณคดี 

 Basic knowledge of literature; definition 

and feature of various types of literature, vocabulary 

in literature, miscellany of literature and principle of 

literary analysis 

1543401 วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6) 

 Thai Literature Masterpieces  

 ลักษณะวรรณกรรมเอกของไทยในสมัยสุโขทัย 

อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ในดานรูปแบบ ประเภท เน้ือหา 

แนวคิด ลักษณะเดนดานวรรณศิลป บทบาทและคุณคา และ

1541202 พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Literature Development 

 ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยต้ังแต

สุโขทัยถึงสมัยรับอิทธิพลตะวันตก ในดานรูปแบบ  แนวคิด 

เน้ือหา กลวิธีการประพันธ การเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
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วรรณกรรมเอกของไทยท่ีคัดสรร 

 Features of Thai literature masterpieces in 

Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin 

periods in terms of forms, types, contents, concepts, 

outstanding features of art of literature, roles and 

values; and selected Thai literature masterpieces 

วรรณคดี ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับบริบททางสังคมและ

การเมืองแตละสมัย  การวิเคราะหวรรณคดีไทยเรื่องสําคัญแตละ

ยุคสมัย 

 Background and development of Thai 

literature since Sukhothai era to Western influence in 

term of form, concept, content, literary technique; 

comparison of literary unique characteristic, 

relationship between literature and social and political 

context of each era, analysis of important Thai 

literature in each period  

1544403 วรรณกรรมเชิงวิเคราะห 3(3-0-6) 

 Analytical Literature 

 หลักการ ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณวรรณกรรม 

กระบวนทัศนในการศึกษาวรรณกรรมเปรียบเทียบ และ

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับศาสตรอื่น 

 Principles, theories and approaches of 

literature critique; paradigm in comparative literature 

study, and relationships between literature and other 

sciences 

1542204 วรรณกรรมกับการวิจารณอยางสรางสรรค 

  3(2-2-5) 

 Literature and Creative Criticism 

 ลักษณ ะของวรรณ กรรมไทยหลังรับอิท ธิพล

ตะวันตก บริบทของสังคมท่ีสงผลตอวรรณกรรมแตละสมัย 

ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ การประยุกตใช การวิจารณวรรณกรรม

ไทย อยางสรางสรรค  การนําเสนอบทวิจารณวรรณกรรม 

 Characteristic of Thai literature after 

Western influence; the context of society influence 

the literature; theory of literary criticism; application; 

creative criticism; presentation literary review 

1542202 การอานเพ่ือพัฒนาปญญา 3(3-0-6) 

 Reading for Intellectual Development 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา

ปญญา การอานและการวินิจงานเขียนท้ังรอยแกวและรอยกรอง 

การสรางเสริมทัศนคติท่ีดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ

อาน  และ   การนําเสนอสารจากการอานดวยการพูดและการ

เขียน 

 Principles, concepts, and theories of 

intellectual development; reading and considering 

proses and poems, promotion of positive attitudes 

and quality of life development through reading, and 

presentation of reading messages through speaking 

and writing 

1541301 ทฤษฎีการอานและการคิดเบ้ืองตน 2(1-2-3) 

 Introduction to Theory of Reading and 

Thinking 

 ทฤษฎีและหลักการของการอานและการคิดอยางมี

ประสิทธิภาพ แนวคิดและทฤษฎีการสอนท่ีสงเสริมการอานและ

การคิด การจับใจความ การสรุปความ การวิเคราะห การตีความ 

การประเมินคาและการใชวิจารณญาณสําหรับงานเขียนรอยแกว

และรอยกรอง จากส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกสและส่ือออนไลน 

และฝกปฏิบัติ 

 Theory and principle of effective reading 

and thinking, concept and theory supporting reading 

and thinking; finding main idea, summarizing, 

analyzing, interpreting, evaluating, and making 

judgment on prose and poetry from print, electronic 

and online media; and practice 
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1542211 วาทการ 3(2-2-5) 

 Speech 

 หลักการ วิธีการและเทคนิคการพูด และการฝก

ทักษะการพูดในสถานการณท่ีหลากหลาย  

 Speech principles, methods and 

techniques; and skill practice in delivering speech in 

various situations 

1541302 การฟง การดู และการพูดสําหรับครูภาษาไทย 

  3(2-2-5) 

 Listening Watching and Speaking for Thai 

Teacher 

 หลักการและกลวิธีเกี่ยวกับการฟง การดู และการ

พูดในรูปแบบตาง ๆ การฟงและการดูเพ่ือจับใจความ การใช

วิจารณญาณในการประเมินผลสารจากส่ือสารสนเทศและส่ือ

ออนไลน การพูดในโอกาสตาง ๆ การออกแบบการวัดและ

ประเมินผลการฟง การดู และการพูดอยางมีสวนรวม และฝก

ปฏิบัติ 

 Principle and strategy of listening, watching 

and speaking in various patterns; comprehensive 

listening and watching, use of critical thinking in 

evaluating message of information and online media, 

speaking in various situations, designing assessment 

and evaluation of participatory listening, watching and 

speaking, and practice  

1542201 ศิลปะการอาน 3(2-2-5) 

 Arts of Reading 

 หลักการอาน วิธีการและเทคนิคการอานในใจ การ

อานออกเสียงรอยแกวและการอานออกเสียงรอยกรอง การฝก

ทักษะการอานในใจ การอานออกเสียง และการอานทํานอง

เสนาะท้ังรูปแบบของการสืบสานและสรางสรรค 

 Reading principles; methods and 

techniques of silent reading and read aloud of proses 

and poems; skill practice in silent reading, read aloud 

and rhythmic reading in traditional and creative styles    

1542303 ศิลปะการอาน 3(2-2-5) 

 Art of Reading 

 หลักการอานออกเสียงตามลักษณะของคําประพันธ

ไทยรอยแกวและรอยกรองอยางมีศิลปะ รูปแบบการสอนอาน

ออกเสียง การออกแบบกิจกรรมและประเมินผลการอานออก

เสียง และฝกปฏิบัติ 

 Principle of reading aloud according to 

artistic feature of prose and poem, type of reading 

aloud, activity design and evaluation of read aloud, 

and practice   

1543203 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Thai for Academic Purposes 

 หลักการ รูปแบบและลักษณะการอานและการเขยีน

เชิงวิชาการ การอานและการวิเคราะหงานเขียนเชิงวิชาการ การ

คนควาและนําเสนอขอมูลในรูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและ

ส่ือประสม  

 Principles, forms and genres of academic 

reading and writing; reading and analyzing academic 

writing, reviewing and presenting data in academic 

written and multimedia formats 

1542304 การเขียนเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2(1-2-3) 

 Writing for Academic Communication 

and Profession  

 หลักการและการวิเคราะหรูปแบบงานเขียนเชิง

วิชาการและกิจธุระ การใชภาษาในงานเขียนประเภทตาง ๆ ได

อยางถูกตองเหมาะสม ฝกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระใน

รูปแบบตาง ๆ ตรวจแกไขงานเขียน และฝกปฏิบัติ 

 Principle and analysis of academic and 

business writing pattern, proper use of language in 

various types of writing, various academic and 

business writing, editing, and practice 
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1542205 กวีนิพนธไทย 3(2-2-5) 

 Thai Poetry 

 วิวัฒนาการกวีนิพนธไทยดานรูปแบบและเน้ือหา 

การศึกษา วิเคราะหและประเมินคุณคาบทกวีนิพนธ การ

สรางสรรคและการนําเสนอผลงานกวีนิพนธ 

 Evolution of Thai poetry in terms of forms and 

contents; study, analysis and value evaluation of poetry; 

creation and presentation of poetry works 

1543214 การเขียนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Creative Writing 

 หลักการ แนวคิด และกลวิธีการเขียนเชิงสรางสรรค 

การเขียนรอยแกวและรอยกรองโดยใชความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ  

 Principles, concepts and strategies of 

creative writing; writing proses and poems through 

creativity and imagination 

1542305 กวีนิพนธและการเขียนเชิงสรางสรรค 3(2-2-5) 

 Thai Poetry and Creative Writing 

 วิวัฒนาการกวีนิพนธไทยดานรูปแบบและเน้ือหา 

วิเคราะหและประเมินคุณคาบทกวีนิพนธ หลักการ แนวคิด และ

กลวิธีการเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนรอยแกวและรอยกรอง

โดยใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการ และฝกปฏิบัติ 

 Evolution of Thai poetry in terms of forms 

and contents; analysis and value evaluation of poetry, 

principles, concepts and strategies of creative writing; 

writing proses and poems through creativity and 

imagination and practice 

1544501 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทย 1 3(2-2-5) 

 Thai Teaching Methodology 1 

 ทฤษฎี กระบวนการ รูปแบบและกลวิธีการสอน

ภาษาไทย หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และฝก

ปฏิบัติการใชส่ือและนวัตกรรมประกอบการสอน 

 Theories, processes, models and teaching 

approaches of Thai teaching; principles of Thai 

learning and teaching, and practice in using teaching 

media and innovation 

 

1543401 การออกแบบการจัดการเรียนรูภาษาไทย 

  3(2-2-5) 

 Thai Language Learning Management 

Design 

 ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยในหลักสูตรการศึกษา 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การจัดการชั้นเรียน  

 Theory, principle and concept related to 

learning management design of Thai subject in 

educational curriculum; writing lesson plan, and 

classroom management 

1544502 วิธีวิทยาการสอนภาษาไทย 2 3(2-2-5) 

 Thai Teaching Methodology 2 

 หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การวิเคราะห

เน้ือหา และการเขียนแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ

สาระและมาตรฐานการเรียนรูวิชาภาษาไทย  

 Principles of lesson plan writing, content 

analysis, and lesson plan writing in accordance with 

learning strands and standards of Thai subject 

1543406 การจัดการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Learning Management 

 การประยุกต ใชทฤษฎี  หลักการ และแนวคิด

ทางการสอน การจัดการเรียนรูการฟง การพูด การอาน การ

เขียน หลักภาษาและวรรณคดีวรรณกรรม  

 Application of theory, principle, approach 

teaching; teaching of listening, speaking, reading, 

writing, Thai grammar and literature 

1543301 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย (3-0-6) 

 Foreign Languages in Thai Language 

 ความสัมพันธของภาษาตางประเทศกับวิวัฒนาการ

อั ก ษ ร ไท ย  ป ร ะ วั ติ ค ว าม สั ม พั น ธ ข อ งภ าษ า ไท ย กั บ

1542104 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 2(1-2-3) 

 Foreign Language in Thai Language 

 การรับภาษาต างประเทศมาใช ในภาษาไทย 

หลักการสังเกต หลักการยืมคํา การเปล่ียนแปลงคํายืม อิทธิพล
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ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เท ศ  ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก ก า ร สั ง เก ต

ภ า ษ า ต า ง ป ร ะ เท ศ  ก า ร รั บ แ ล ะ ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง

ภาษาต างประ เทศมาใช ในภาษาไทย  และอิ ท ธิพลของ

ภาษาตางประเทศท่ีมีตอภาษาไทย 

 Relationships between foreign languages 

and evolution of Thai alphabets, history of 

relationships between Thai and foreign languages, 

features and identification of foreign languages, 

derivation and change of foreign languages in Thai 

language, and influences of foreign languages on Thai 

language 

ของภาษาตางประเทศตอภาษาไทย การรวบรวม การวิเคราะห

คําภาษาตางประเทศจากส่ือสารสนเทศ การประยุกตใชในการ

จัดการเรียนการสอน  

 Acquisition of foreign language in Thai 

language, principle of observation, principle of 

borrowed word, change of borrowed word, influence 

of foreign language on Thai, compilation, analysis of 

foreign language word from various information 

media, and application to learning management 

1542406 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

 Thai Folklore 

 ประวัติความเปนมา ประเภท ทฤษฎีและระเบียบวิธี

การศึกษาทางคติชนวิทยา ความสัมพันธระหวางคติชนวิทยากับ

ศาสตรแขนงอื่น คุณคาของคติชนวิทยาท่ีมีตอสังคมไทยและ

พลวัตของคติชนไทย และการฝกปฏิบัติภาคสนามและการ

นําเสนอ 

 History, types, theories and methodologies 

in Thai folklore study; relationships between Thai 

folklore and other sciences, values of Thai folklore on 

Thai society and dynamics of Thai folklore, and field 

experience and presentation 

1542203 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

 Folklore 

 ประวัติความเปนมา ประเภท บทบาทหนาท่ี 

ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาทางคติชนวิทยา ความสัมพันธ

ระหวางคติชนวิทยากับศาสตรแขนงอื่น การบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทย และฝกปฏิบัติภาคสนาม 

 History, type, role, theory and 

methodology in Thai folklore, relationship between 

Thai folklore and other science, integration with Thai 

language teaching and field practice 

1541410 วรรณกรรมไทยปจจุบัน 3(3-0-6) 

 Contemporary Thai Literature 

 ความเปนมา รูปแบบ ประเภท จุดประสงคในการ

แตง แนวคิด และกลวิธีการเขียนวรรณกรรมไทยปจจุบัน และ

ความสัมพันธของวรรณกรรมกับสังคมต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ถึง

ปจจุบัน   

 History, forms, types, composing purposes, 

concepts and writing strategies of contemporary Thai 

literature; and relationships between literature and 

society from reign of King Rama V to present 

1543205 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(2-2-5) 

 Selected Literature in Textbook  

 การวิเคราะหวรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ท้ัง

ดานเน้ือหา รูปแบบ แนวคิด และคุณคา การประยุกตใชในการ

จัดการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 Analysis of selected literature in textbook; 

content, form, concept and values application to 

learning management in primary and secondary level 

1544201 สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน 3(2-2-5) 

 Seminar on Current Thai Usage 

 ความรูเกี่ยวกับกระบวนการสัมมนา การรวบรวม

ขอมูลและวิเคราะหขอมูล การอภิปรายปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาการใชภาษาไทย และสัมมนาการใชภาษาไทยปจจบัุน  

 Knowledge of seminar processes, data 

1543403 สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน 3(2-2-5) 

 Seminar on Current Thai Usage 

 ความรูเกี่ยวกับกระบวนการสัมมนา การรวบรวม

ขอมูลและวิเคราะหขอมูล การอภิปรายปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาการใชภาษาไทย และสัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน  

 Knowledge of seminar processes, data 
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collection and analysis, discussion of problems and 

solutions of Thai usage, and seminar on current Thai 

usage 

collection and analysis, discussion of problems and 

solutions of Thai usage, and seminar on current Thai 

usage 

1544207 การวิจัยดานการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Teaching Research 

 หลักการ วิจั ย ในชั้ น เรียน ท่ี เกี่ ย วกั บการสอน

ภาษาไทย การพัฒนาโครงรางวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  การสรุปผล 

การอภิปรายและการเขียนรายงานการวิจัย 

  Principles of classroom action research in 

Thai language teaching;  developing research proposals, 

writing methodology, summarizing, discussing and 

writing a research report 

1543405 วิจัยภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Research 

 หลักการ วิจั ย ในชั้ น เรียน ท่ี เกี่ ย วกับการสอน

ภาษาไทย การพัฒนาโครงรางวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  การสรุปผล 

การอภิปรายและการเขียนรายงานการวิจัย 

  Principles of classroom action research in 

Thai language teaching; developing research proposals, 

writing methodology, summarizing, discussing and 

writing a research report 

1543221 การพัฒนาบทเรียนภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language Lesson Development 

 พัฒนาการของหนังสือ เรียนภาษาไทยระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลักการสรางบทเรียนภาษาไทย 

การฝกปฏิบัติการสรางบทเรียนภาษาไทยใหสอดคลองกับสาระ

และมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาภาษาไทย 

 Development of Thai textbooks in primary 

and secondary education, principles of Thai lesson 

development, practice in developing Thai lessons in 

accordance with learning strands and standards of 

Thai subject 

1543407 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Thai Language Textbook Development 

 ประวัติความเปนมาของแบบเรียนภาษาไทย การ

วิเคราะหหนังสือเรียนภาษาไทยท่ีใชในสถานศึกษา การสราง

และการพัฒนาหนังสือเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา 

 Historical background of the Thai textbook; 

analysis of Thai textbook used in school; creation and 

development textbook in accordance with education 

curriculum 

1544208 หนังสือสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 

 Children’s Books  

 พัฒนาการ ประเภท รูปแบบและหลักการของ

หนังสือสําหรับเด็ก ขั้นตอนและเทคนิคการสรางหนังสือสําหรับ

เด็ก การวิเคราะหและประเมินคาหนังสือสําหรับเด็ก และการ

จัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 

 Development, types, genres and principles 

of children’s books; procedures and techniques for 

creating children’s books, analysis and value 

evaluation of children’s books, and creation of 

children’s books  

1543402 การออกแบบและผลิตส่ือการจัดการเรียนรู 

 วิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Design and Production of Learning 

Media for Thai Learning Management 

 การออกแบบ การผลิต การทดลองใช การประเมิน

และปรับปรุงส่ือการเรียนรูภาษาไทยใหสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษา 

 Design, production, trial, evaluation and 

improvement Thai language media in accordance with 

education curriculum  

 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมเีน้ือหาท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
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รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 
 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 
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หมายเหตุ 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุมวิชาชีพครู 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

 

2) วิชาเอก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1541103 พัฒนาการของภาษาไทย  2(1-2-3) 

 Development of Thai Language 

1542306 ภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 English for Thai Language Teacher 

1543404 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Measurement and Evaluation of Thai Language Learning Management  

1543408 การสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 3(2-2-5) 

 Thai Language Teaching for Foreigner 

1543307 ศิลปะการนําเสนอ 3(2-2-5) 

 Art of Presentation 
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รายวิชาที่ถอนออก 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 

 Special Education 

1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Law 

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 

 School Management 

1123103 สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน 2(2-0-4) 

 Environmental Education and Community Wisdom 

1123402 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 

 Teaching Skills and Techniques of Teaching 

1123403 วาทการสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Speech for Teachers 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Innovation 

1133502 การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Creativity and Invention of Educational Media 

1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

 Production and Presentation of Educational Multimedia 

1142201 การสรางแบบทดสอบเบื้องตน 2(2-0-4) 

 Introduction to Test Construction 

1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 

 Computer Software Package for Educational Measurement and Research 

1152301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0-4) 

 Human Relations for Teacher 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 

 Personality and Adjustment 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน 2(1-2-3) 

 Guidance Psychology for Adolescence 

1541303 การอานและเขียนคําไทย 3(3-0-6) 

 Reading and Writing in Thai   
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1542303 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Pali and Sanskrit in Thai Language 

1543308 ภาษาไทยถ่ิน 3(3-0-6) 

 Thai Dialects 

1543232 การศึกษางานวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Studies in Thai Language Research   

1542223 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Recreation Activities for Thai Teaching 

1543233 ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Creative Thinking in Thai 

1543222 ภาษาไทยกับสังคม 3(3-0-6) 

 Thai Language and Society 

1544305 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Thai Language and Culture 

1543427 วรรณกรรมพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

 Buddhism Literature   

1543428 วรรณกรรมสังคมและการเมืองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Social and Political Literature  

1543437 วรรณกรรมเยาวชน 3(3-0-6) 

 Children’s Literature  

1543440 วรรณกรรมคําสอน 3(3-0-6)  

 Didactic Literature 

1551101 การฟงและการพูด 1 3(2-2-5) 

 Listening and Speaking 1 

1551110 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Writing for Communication 
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