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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะครศุาสตร์ ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in English 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)          
   ช่ือย่อ :  ค.บ.    (ภาษาอังกฤษ)       
 ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม :  Bachelor of Education (English)   
   ช่ือย่อ :  B.Ed. (English) 
 
3.  วิชาเอก    
          ไม่มี 
 
4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

ไม่น้อยกว่า 165   หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช ้  

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 



2 
 
 5.3 การรับเขา้ศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  
 5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  
 6.1 เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554   
 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2554 เป็นต้นไป 

6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ใน 
     คราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4 /2554 
     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 

  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปกีารศึกษา 
2556 

 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา  
 8.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษา    
 8.2 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น นักแปล เป็นต้น 
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9. ชื่อ-นามสกลุ เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษาจาก ชื่อ นามสกลุ 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
เอก/โท/ตร ี มหาวิทยาลัย ปี 

1. นางสุกินา อาแล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. TESL 
ศศ.ม. (วรรณคดีตะวันตก) 
 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

National University of Malaysia    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์          

2550 
2529 
2522 

2. นายบัณฑิต สําตาลี 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

กศ.ม. ภาษาอังกฤษและ  
วรรณคดีตะวันตก 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)             

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2537 
 

2527 

3. นายอิน หนูจุล 
อาจารย์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

กศ.ม.ภาษาอังกฤษและ
วรรณคดีตะวันตก 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ ) 
Dip. In T.E.F.L. 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร  
วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา 
Sydney University 

2520 
 

2516 
2529 

4. นายยะพา เจะนิ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

University of Karachi 
University of Karachi 

2533 
2532 

5. นางสาวคอลีเยาะ เจ๊ะโด
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ศศ.บ. ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2552 
2546 

 
10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 

10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาทีจ่ําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
     ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนั้นมีความต้องการในสังคมโลกมากขึ้น การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนา 
บุคลากรให้สามารถทําหน้าทีใ่นการถ่ายทอดทักษะในการสื่อสารอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความ 
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การค้าระหว่างประเทศ การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร  การพัฒนา 
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ทรัพยากรมนษุย์ของประเทศโดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่ง 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวัฒนธรรม 
   ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนเชิงปริมาณและคุณภาพ  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ  
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศ  
ไทยมีอยู่มากในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องให้ความสําคัญในการผลิตครูทีม่ีคุณภาพ ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในท้องถิ่นและประเทศชาติเพื่อนําไปสู่การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ต่อไป  

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  พัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาที่มี
ความสามารถในการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาต่อไป 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบนั  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นหลักสูตรจึง  
เล็งเห็น ความสําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ  
ในสาขาที่ศึกษาและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
    13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน่ 
  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้านเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรยีนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

ไม่มี 
     13.3 การบริหารจัดการ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา สาระ การจัดตารางเรียน และการสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1 ปรัชญาและความสาํคญัของหลักสูตร 
 มุ่งผลิตครูที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถบูรณา
การความรู้และทักษะทางปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพมีความภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
สามารถเผชิญปัญหาด้วยสติปัญญา และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการ

ผลิตครูภาษาอังกฤษให้มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

และสามารถประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเหตุผล  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง    
และต่อสังคมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความภูมิใจในตนเอง  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจน 
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- ปรับปรุงหลกัสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปใหม้ีมาตรฐานไมตํ่่า
กว่าที่ สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสตูรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยศึกษาจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  

- พัฒนาหลักสตูรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยศึกษาบริบทของสังคม 
- ติดตามประเมินหลักสูตร 

- เอกสารสรุป การเปิดเวทีเสวนา 
เรื่อง คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต  

- พัฒนาศักยภาพของผู้สอน ให้
สามารถจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์จัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสําคัญ 
 

- การจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
-การรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา 

 ระบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่ม ี
 

2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน  

                      ภาคการศกึษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - กันยายน  
                      ภาคการศกึษาที่ 2 เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์์  
 2.2  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อทําการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสตูรภาษาอังกฤษ 
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมคีุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลากําหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
  2.3.1. การปรบัตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้ และควบคมุ 
                             ตนเอง 

2.3.2. ผู้ที่เข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครู 
  2.3.3. บางคนอาจมีปัญหาทกัษะพื้นฐานทางด้านการเรียนรู้ที่จําเป็น เช่นภาษาไทย 
                              ภาษาอังกฤษและทักษะทางตัวเลข 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในขอ้ 2.3 
จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง จัดระบบ 

การปรึกษา  แนะแนว  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และนักจิตวิทยาของคณะดูแลประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหามีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จํานวนนักศึกษาในแตล่ะปกีารศึกษา ระดับชัน้ป ี
 2554 2555 2556 2557 2558 

             ช้ันปีที่ 1 50 50 50 50 50 

             ช้ันปีที่ 2 - 50 50 50 50 

             ช้ันปีที่ 3 - - 50 50 50 

             ช้ันปีที่ 4 - - - 50 50 

             ช้ันปีที่ 5 - - - - 50 

  รวมจํานวนนักศึกษา           50 100 150 200 250 

จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - - - 50 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย/ บาท) 
ปีงบประมาณ  

รายละเอียดรายรับ 2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ  7,000  บาทต่อภาค
การศึกษา 

700,000 1,400,000 2,100,000 2,800,000 3,500,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

35,000 70,000   105,000 140,000 175,000 

รวมรายรับ 735,000 1,470,000 2,205,000 2,940,000 3,675,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจา่ย (หน่วย /บาท) 

งบประมาณที่ต้องการ 
รายละเอียดรายจ่าย 

2554 2555 2556 2557 2558 

หมาย
เหตุ 

1.เงินคงคลังร้อยละ20  147,000 294,000 441,000 588,000 735,000  

2.รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัยร้อยละ40  

294,000 588,000 882,000 1,176,000 1,470,000  

3.ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานร้อยละ 40 

294,000 588,000 882,000 1,176,000 1,470,000  

รวม 588,000 1,176,000 1,764,000 2,352,000 2,940,000  

จํานวนนักศึกษา 50 100 150 200 250  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 11,760 11,760 11,760 11,760 11,760  

หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 11,760  บาท/คน/ปี 
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2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 มีระบบเทียบโอนหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
          ไม่น้อยกว่า  165 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู
และวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 
ดังนี้ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต
  กลุ่มสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์      
  และเทคโนโลยี         

 
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       129 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า     50 หน่วยกิต
     วิชาการศึกษา             ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
         บังคับ  30 หน่วยกิต
         เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
     วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  14 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเอก  79 หน่วยกิต
     วิชาเอก  68 หน่วยกิต
          บังคับ  50 หน่วยกิต
           เลือก  18 หน่วยกิต
    การสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต
    วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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  3.1.3  รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า 12 หนวยกิต
บังคับ 10 หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)
 Thai for Communication 

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

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3)
 English for Communication and Learning 

Development 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3)

 Malay for Communication 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3)

 Malay for Communication and Learning 
Development 

 เลือกเรียน   2   หน่วยกิต  จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย    2(2-0-4)

 Principles of Reading and Writing Thai Words 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  2(1-2-3)

 Development of Speaking and Reading Skills in 
English 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน   2(1-2-3)
 English for Reading and Writing Development 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน    2(1-2-3)
 Basic Malay 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    

Chinese for Communication  
2(1-2-3)

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน     
Basic Arabic 

2(1-2-3)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์               6 หนวยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข     2(1-2-3)

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

2100114 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  2(1-2-3)
 Information For Life Long Learning 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์             6 หนวยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์     2(2-0-4)

 Socialization  
2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4)

 Social Management 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4)

 Life Skills and Public Conscious Mind 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  6 หนวยกิต

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3)
 Mathematics in Daily Life   

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3)
 Science for the Quality of Life Development 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
 Information Technology in Daily Life 

 
หมวดวิชาเฉพาะดา้น   ประกอบด้วย 
     กลุ่มวิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า             50             หน่วยกิต 

     วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า                    36             หน่วยกิต 

          บังคับ     30          หน่วยกิต 
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู   3(2-2-5)

  Thai Language and Technology for Teacher 
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาํหรับครู   3(2-2-5)

 English Language and Technology for Teacher 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)

 Innovation and Educational Information 
Technology 

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู  3(2-2-5)
 Psychology for Teacher 
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1104201 การวัดและการประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5)
 Educational Measurement and Evaluation 

1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน 3(2-2-5)
 Classroom Management 

1104302 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research 

1101101 ความเป็นครู 3(2-2-5)
 Professional Teacher 

1102304 การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 Learning Management 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 Curriculum Development 

 

     เลือก ไม่น้อยกว่า        6                 หน่วยกิต 
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1–2-3)

 Utilization of Mass  Media in Education 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1–2-3)

 Thinking Skill Development 
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(1-2-3)

 Special Child Psychology 
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น  2(1-2-3)

 Adolescence Guidance Psychology 
1102203 การนิเทศการสอน 2(1-2-3)

 Instructional Supervision 
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สําหรับคร ู 2(1-2-3)

 Human Relationship for Teacher 
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู 2(1-2-3)

 Introduction to Recreation for Teacher 
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3)

 Local Curriculum Development  
1100104 การสอนเพศศึกษา 2(1-2-3)

 Sexuality Education 
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1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น 2(1-2-3)
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit 

Leader Training Course 
1109303 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้เบ้ืองต้น 2(1-2-3)

 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 
Course 

1109404 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบ้ืองต้น 2(1- 2-3)
 Senior Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
        วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                     14               หน่วยกติ 

1104403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  1    1(90)
 Teaching practice 1 

1104404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  2     1 90)
 Teaching practice 2 
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1      6(360)

 Practicum 1 
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2      6(360)

 Practicum 2      
กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า    79          หน่วยกิต 

      วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า    68           หน่วยกติ 
                  บังคับ      50               หน่วยกิต 

2105105 
 

โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 
English Structure 1 

2(2-0-4)

2105106 
 

โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 
English Structure 2 

3(3-0-6)

2105107 การอ่าน 1 
Reading 1  

2(1-2-3)

2105108 การอ่าน 2 
Reading 2 

3(2-2-5)

2105110 สัทศาสตร์และสัทวิทยา  
Phonetics and Phonology   

3(3-0-6)

2105112 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
Linguistics for English Teacher 

3(3-0-6)
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2105113 
 

การฟัง-การพูด  1  
Listening and Speaking  1  

3(2-2-5)

2105114 การฟัง-การพูด  2 
Listening and Speaking  2 

3(2-2-5)

2105215 การฟัง-การพูด 3 
Listening and speaking 3 

3(2-2-5)

2105217 การเขียน 1 
Writing   1 

2(1-2-3)

2105218 การเขียน 2 
Writing   2 

3(2-2-5)

2105219 วจีภาคและวากยสัมพันธ์ 1 
Morphology and Syntax 1 

3(3-0-6)

105326 ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้สื่อผสมสอนภาษาอังกฤษ 
Introduction to Multimedia in English Classroom  

3(3-0-6)

2105329 การแปล 1  
Translation 1 

2(1-2-3)

2105430 การแปล 2  
Translation 2 

3(2-2-5)

2105433 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 
English for Cultural Communication 

3(2-2-5)

2105434 การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
Language Learning Assessment  

3(3-0-6)

2105436 การวิจัยในชั้นเรียนภาษา  
Action Research in Language Classroom

3(2-2-5)

             เลือก    ไม่น้อยกว่า  18     หน่วยกติ 
2105111 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก 

Introduction to Western Culture 
3(3-0-6)

2105220 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 2 
Morphology and Syntax 2 

3(3-0-6)

2105221 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 
Children’s Literary Works 

2(2-0-4)

2105222 พื้นฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ 
Introduction to Literature 

3(3-0-6)
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2105223 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Business English 

3(3-0-6)

2105309 การอ่าน 3 
Reading 3 

3(2-2-5)

2105316 การฟัง-การพูด 4 
Listening and speaking 4 

3(2-2-5)

2105324 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 
 English Drama        

2(1-2-3)

2105327 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
Applied linguistics 

3(3-0-6)

2105328 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ 
English for Tourism and Hospitality 

3(2-2-5)

2105431 วรรณกรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
Thai and Neighboring Countries’ Literary Works 

3(3-0-6)

2105432 การศึกษาเอกเทศ 
Independent Studies 

3(2-2-5)

2105435 การผลิตและปรับสื่อเพื่อใช้สอนภาษา 
Material Adaptation and Production   

3(2-2-5)

2105437 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ    
 Seminar in Teaching English 

2(1-2-3)

2105438 การอภิปรายและโต้วาที 
Discussion and Debate 

3(2-2-5)

2105439 การอ่านงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น 
Selected Reading for Culture and Local Art 

3(2-2-5)

2105440 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน 
English for Mass Media 

3(2-2-5)

2105441 วรรณคดีตะวันตก 
 Western Culture 

3(3-0-6)
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วิชาการสอนวชิาเอก                6                     หน่วยกิต 
2105325 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   

Teaching English as 
a Foreign Language  

3(3-0-6)

2105442 
 

พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
 Teaching Behavior 

3(2-2-5)

 
เลือกวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  5    หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไม่น้อยกว่า   6                    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมา 

แล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรยีนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาขอหลักสูตร
นี้ 
 
 3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 

วิชาชีพครบูังคับ 1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู 3(2-2-5) 

 1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาํหรับครู 3(2-2-5) 

2105105 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 2(2-0-4) 

2105113 การฟัง -การพูด 1 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 

2105107  การอ่าน 1 2(1-2-3) 

รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 

วิชาชีพครบูังคับ 1101101   ความเป็นครู 3(2-2-5) 

2105110 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3(3-0-6) 

2105106 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

2105114 การฟัง-พูด 2 3(3-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 

2105329   การแปล 1 2(1-2-3) 

รวม 20 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 

วิชาชีพครบูังคับ 1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

2105430 การแปล 2 3(2-2-5) 

2105108 การอ่าน 2 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 

2105219 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 1 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก   3หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 

วิชาชีพครบูังคับ 1104201 การวัดและประเมินผลการศกึษา 3(2-2-5) 

2105112 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

2105326 ความรู้เบ้ืองต้นในการใช้สื่อผสมสอนภาษา 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 

2105217 การเขียน1 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
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หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

รวม 20 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษา (ต่อ) 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

วิชาชีพครบูังคับ 1102304  การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

วิชาชีพครเูลือก   2 หน่วยกิต 

วิชาการสอนวชิาเอก 
 

2105325 การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก   9 หน่วยกิต 

เลือกวิชาเอก  2 หน่วยกิต 

รวม  19 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 

วิชาชีพครบูังคับ 1100305  การบริหารจัดการในห้องเรียน 3(2-2-5) 

2105218 การเขียน 2 3(2-2-5) วิชาเอกบังคับ 

2105215  การฟัง-การพูด 3 3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก   3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 

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

วิชาชีพครบูังคับ 1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 1104302 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

วิชาชีพครเูลือก   2 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 2105433 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 2105434 การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

วิชาการสอนวชิาเอก 2105442 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

เลือกวิชาเอก   3หน่วยกิต 

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู 1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90) 

รวม 21 หน่วยกิต 

แผนการศึกษา (ต่อ) 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

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

วิชาชีพครบูังคับ 1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 

วิชาชีพครเูลือก   2 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 2105436 การวิจัยในชั้นเรียนภาษา 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก   3หน่วยกิต 

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู 1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1 (90) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 

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

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู 1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360) 

รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 

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

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู 1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360) 

รวม 6 หน่วยกิต 

  
   3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
          1. กลุ่มภาษาและการสื่อสาร     12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 

Thai for Communication 
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาใน

ชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมี เหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

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

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึก
การเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3) 

English   for Communication and Learning Development 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  ใน

ชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ  การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา  การแนะนํา
ตนเองและผู้อื่น  การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ  การให้คําแนะนํา  การบรรยาย
ลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่  การถามและการให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศพัท์
และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าใน
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การพัฒนาการสื่อสาร  เช่น  การใช้พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
2100107 ภาษามลายเูพือ่การสื่อสาร                       2(1-2-3) 

Malay for Communication 
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูด 

 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้   2(1-2-3)  

Malay for Communication and Learning Development  
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใน

บริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคําภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึก
สนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนําตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และ
ฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน  

 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย     2(1-2-3) 
  Principles of Reading and Writing Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคําไทย ศึกษาปัจจัยที่ทําให้การอ่านและการ
เขียนคําไทยผดิไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคําที่มักเขียนหรืออ่าน
ผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนคํา
ไทยให้ถูกต้อง 

 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 

Development of Speaking and Reading Skills in English 
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนําเสนองานหน้าช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การ
อ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 
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2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน    2(1-2-3) 

English for Reading and Writing Development 
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานเขียนที่หลากหลาย

สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูก
รูปแบบและหน้าที่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย 
การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

 
2100109   ภาษามลายพูืน้ฐาน           2(1-2-3) 

Basic Malay  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยค

พื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคดิเห็น 
เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3) 

Chinese for Communication     
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนําแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

 
2100111 ภาษาอาหรบัพื้นฐาน       2(1-2-3) 

Basic Arabic 
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
กับเจ้าของภาษาได้ 
 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแห่งความสขุ      2(1-2-3)  

Happiness Study 
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่า

ในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การนาํหลักคําสอนของ
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ศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสงัคม
อย่างมีความสุข  

 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์       2(2-0-4) 

Aesthetics Approach      
ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกีย่วข้องกับ 

กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค 
วิธีการในการสร้างสรรค์และการนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 
2100114 สารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต    2(1-2-3) 

Information For Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แหล่งสารสนเทศและการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและ
ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน ์       2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคม

โลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกจิ และการเมือง 

 
2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่กระบวนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสํานึกสาธารณะ     2(1-2-3) 

Life Skills and Public Conscious Mind 
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญของทักษะ

ชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิด
วิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการให้
ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสู่การอยู่
ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life 
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล เกี่ยวกับดอกเบ้ีย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-

จ่าย ภาษี คณติศาสตร์การเงินและสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 
4100102 วิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต    2(1-2-3) 

Science for the Quality of Life Development  
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4100103 เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจําวัน    2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยกุต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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 หมวดวิชาชีพครู       
  กลุ่มวิชาการศกึษา    ไม่น้อยกว่า 36   หน่วยกิต 
         รายวิชาบังคับ     ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 
1100101   ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู    3 (2-2-5) 
            Thai Language and Technology for Teacher 

ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย  เพื่อการสื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้อง ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
การใช้ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่าย (E-mail , Chat , MSN , Google, Talk, Yahoo , Skype  etc.) 

 
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู    3 (2-2-5) 
            English Language and Technology for Teacher 

ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารและการสืบค้น สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ( E-Learning, CAI, WBI, Virtual Classroom , 
Teleconference ) การสร้างและการใช้ Weblog เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(GotoKnow, Learners)  

 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 

Innovation and Educational Information Technology 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการออกแบบ การสร้าง 
การนําไปใช้ การประเมิน การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
1105202 จิตวิทยาสําหรับครู        3(2-2-5) 
    Psychology for Teacher 

ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยา
การศึกษา  จิตวิทยาการแนะแนวและให้คําปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ การส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา     3(2-2-5) 
  Educational Measurement and Evaluation 

ศึกษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษาการสร้าง การใช้เครื่องมือ
วัดผล และประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม สามารถนําผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 

 
1100305  การบริหารจัดการในห้องเรียน       3(2-2-5) 

      Classroom Management 
ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นําทางการศึกษา การคิดอย่างเป็น

ระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การ
บริหารจัดการชั้นเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา การทํางานเป็นทีมการจัดทําโครงงาน
ทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน   

 
1104302 การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5) 

Educational Research 
  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย สถิติ
เพื่อการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัยการนําเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า
ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
  

1101101 ความเป็นครู       3(2-2-5) 
  Professional Teacher 

   ศึกษาความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของ
วิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นําทางวิชาการ 
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา   
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1102304 การจัดการเรียนรู้      3(2-2-5) 
  Learning Management 
   ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้
แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ และการพัฒนา
นวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสําคัญและการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

 
1102202  การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
  Curriculum Development 

  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษา
ไทย วิสัยทัศน์  และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความหมายความสําคัญของหลักสูตร ทฤษฎี
หลักสูตร รูปแบบหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานและตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร การวิเคราะห์ การจัดทํา
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
 

  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า 14  หน่วยกิต 
  รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน   ไม่น้อยกว่า  2   หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 

1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                   1(90) 
Teaching Practice 1 

การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ์  งานในหน้าที่
ครูผู้สอน งานในหน้าที่ครูประจําช้ัน พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ลักษณะความ
แตกต่าง และพฤติกรรมของผู้เรียน งานบริหารและบริการของโรงเรียน การสอนวิชาเอก 
การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้หรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ งานธุรการชั้นเรียน 
การจัดทําโครงงานทางวิชาการ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
และรวบรวมข้อมูล นําเสนอผลการศึกษา 
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1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2          1(90) 

Teaching Practice 2 
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดย

เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต 
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียนรวบรวมข้อมูล และนําเสนอผลการศึกษา ศึกษา
งานในหน้าที่ครูผู้สอน พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดทําแผนการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ และสามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ 

 
รายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1              6(360) 

Practicum 1 
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษา

และปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ งานหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจําช้ัน การ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช้ันและสาระการ
เรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา 
การวิจัยในชั้นเรียน การจัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาและการประเมินผลการเรียน
การสอน การรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทาง
การศึกษา 

 
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(360) 

Practicum 2 
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้ การผลิต
สื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ การสัมมนาทางการศึกษา 
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                     รายวิชาชพีครเูลือก      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต  

 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1103101 การใชส้ื่อมวลชนเพื่อการศึกษา         2(1-2-3) 

Utilization of Mass Media in Education 
ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากลและ
สื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลอืกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 

 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด      2(1-2-3) 
  Thinking Skill Development 
   ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ
  ทางสติปัญญา และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนา 
  ทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย  
  การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิด 
  ริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนําเสนอ 
  ความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวาง
  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 
 

1108201 จิตวิทยาเด็กพเิศษ      2(1-2-3) 
  Special Child Psychology 

  ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรม
ผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมท่ีมีผลต่อกลุ่มเด็ก
พิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ  
 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น     2(1-2-3) 
  Adolescence Guidance Psychology 
   วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนวทางการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะ
แนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา 
อาชีพ สังคม และส่วนตัว 
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1102203 การนิเทศการสอน      2(1-2-3) 
  Instructional Supervision 

  จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศ การสอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้ม
การนิเทศการสอน 

 
1100103   มนุษยสัมพนัธส์ําหรบัคร ู      2(1-2-3)  
                    Human Relationship for the Teacher 

  ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวกบครู หลักการ 
องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู บทบาทของครูใน
การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู เน้น 
การฝึกปฏิบัติสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ ดี และเสริมสร้าง
สัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
 

1109101 นันทนาการเบือ้งต้นสาํหรบัคร ู     2(1-2-3) 
  Introduction to Recreation for Teacher 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสําคัญของนันทนาการ 
ความสําคัญของนันทนาการต่อชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ สําหรับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

 
1102101 การพัฒนาหลกัสูตรท้องถิ่น     2(1-2-3) 
  Local Curriculum Development  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตรการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
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1100104   การสอนเพศศกึษา        2(1-2-3)  

Sexuality Education 
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พศศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับ

พัฒนาการตามวัย พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธ์ุ การดูแลสุขภาพทางเพศ 
สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ  เพศสภาพและเพศสรีระ อิทธิพล
ของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใน
การต่อรอง การสื่อความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนพื้นฐานของ
การเคารพในสทิธิของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 

 
1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารสีํารองขั้นความรูเ้บื้องต้น   2(1-2-3) 
  Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก 
โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้
พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ 
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ
และการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น  

 
1109303 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญขั้นความรูเ้บื้องตน้   2(1-2-3)  
  Scouts and  Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลงัของการลูกเสือและกิจการของ
องค์การลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรมลกูเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม 
ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทกัษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน หน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบของผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสอืสามัญ 
การเดินทางไกล การมีจิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี  

 
1109404 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่ขัน้ความรูเ้บื้องต้น  2(1-2-3) 
  Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader  

Training Course 
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ 

จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็น
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ระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ที่ประชุมนายหมู่ การประชุมภายในหมู่และกอง การ
สวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการทํางานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ 
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐมพยาบาล การมีจิตสํานึกสาธารณะ  และการประชุมกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  79 หน่วยกิต 

   บังคับ      50 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2105105 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1     2(2-0-4) 

English Structure 1             
   วิชานี้ศึกษาลักษณะพื้นฐานของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยเน้นที่ความถูกต้องของ 
  ไวยากรณ์ ตัวอย่างเช่น กาลต่างๆ ความสัมพันธ์ของประธานและกริยาในประโยค โดยจะเน้น 
  ที่รูปและการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในทักษะการพูดและทักษะการเขียนในบริบทเพื่อการสื่อสาร 
   
   This course introduces fundamental features of English grammar with 
  special attention to syntactic accuracy.  Application of forms and usage of 
  spoken and written structures in a communicative context are also included 
 
.2105106 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2     2(2-0-4) 

English Structure 2             
   ผู้เรียนต้องผ่านวิชา English structure 1 มาก่อน วิชานี้จะเน้นลักษณะไวยกรณ์
  ภาษาอังกฤษระดับสูง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถ
  เชิงวิชาการให้เป็นครูภาษาอังกฤษที่มีประสทิธิภาพ 

 
The course focuses on the advance features of English grammar with 

special attention to the purpose of preparing teacher students to a more   
satisfied academic performance and to become more effective English 
teachers. 
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105107 การอ่าน 1       2(2-0-4) 

Reading 1         
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการอ่านและการฝึกอ่านทั้งระดับประโยค 

และอนุเฉท การทําความเข้าใจรูปแบบของภาษา โดยใช้บริบท การสร้างทักษะสําหรับการ
เข้าใจความหมายของคําใหม่และการอ่านเพื่อค้นหาประเด็นและใจความสําคัญ 

This course aims to study reading principles and practice reading both 
the complex sentence level and the paragraph level.  Understand language 
patterns, including references and connectives, using context clues, skills for 
discovering the meaning of new words and reading for topic and main ideas. 

   
2105108 การอ่าน 2       3(2-2-5) 
  Reading 2               
   เป็นวิชาที่ต้องผ่านการเรียน English Reading 1 วิชานี้เน้นการฝึกอ่านแบบ 
  ตีความ ข้อความที่สื่อระหว่างผู้เขียนและผูอ้่านโดยนําประสบการณ์ของผู้อ่านและข้อมลูใหม่
  จากบทความประเภทต่างๆ ฝึกแยกแยะระหว่าง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นรวมทั้งตีความ 
  บทความต่างๆได้ 
 

English Reading 1 is a pre-requisite course. This course aims to  
practice reading between  the lines, how texts create relationship  between 
writer and reader, how to bring in background knowledge and  interact with 
new information in different text types. Differentiate facts and opinions as 
well as interpret texts are also included. 

 
2105110 สัทศาสตร์และสัทวิทยา      2(2-0-4) 
  Phonetics and Phonology      

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยา เน้นการจําแนกเสียงและ
การออกเสียง ทั้งเสียงพยัญชนะและสระ เขียนสัทอักษรและเขียนคําที่สะกดด้วยอักษร
ธรรมดาเน้นอักษรและเขียนคําที่เขียนด้วยสัทอักษรเป็นคําที่สะกดด้วยอักษรธรรมดา ศึกษา
เสียงในภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาสําหรับคนไทย ศึกษาทฤษฎีทางสัทวิทยาและการรวมเสียง
เข้าเป็นระบบโครงสร้างฝึกการออกเสียงในห้องปฏิบัติการภาษา ออกเสียงถ้อยคําและการ
เปรียบเทียบกับต้นแบบ 
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This course introduces basic principles of phonetics and phonology.  
Emphasis is on the identification and production of speech sounds :  vowels 
and consonants, symbols and transcription.  Survey of speech and sound 
difficulties in English for Thai speakers.  Phonological  theories and its 
combining of sound system with the syntactic surface structure.  Practical 
work in language laboratory in reproducing utterances and comparing them 
with the originals. 

 
2105112 ภาษาศาสตรส์าํหรับครสูอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  Linguistics for English Teacher            

ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาและภาษาศาสตร์วรรณนา อันประกอบด้วยสัทศาสตร์ 
สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ 

 
This course introduces characteristics of language and descriptive 

linguistics: phonetics phonology, morphology, syntax and semantics.  
 
2105113 การฟัง-การพดู 1      3(2-2-5) 
  Listening and Speaking 1      

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการฟังและพูดเบ้ืองต้นในสถานการณ์ต่างๆ 
การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล, ลักษณะของเสียงและการออกเสียง ลักษณะการพูด
ภาษาอังกฤษ การเชื่อมคํา เสียง การเน้นเสียงและระดับเสียงสูงตํ่า 

 
This course is designed to develop listening and speaking skills for 

basic communication in various situations. The focus will be put on extended 
discourse in dialogue for information retrieval as well as sound recognition 
and pronunciation. Features of spoken English such as linking, assimilation, 
weak forms, stress and intonation are also included.  

 
2105114 การฟัง-การพดู 2      3(2-2-5) 
  Listening and Speaking 2      

วิชาต่อเนื่องจากวิชาการฟัง-การพูด1 มุ่งเน้นในการใหแ้ละรับข้อมูลในสถานการณ์ที่
เกี่ยวกับงาน เช่น การสัมภาษณ์ การจดบันทึกย่อ และการให้คําแนะนํา 
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Listening and Speaking for Communication 1 is a prerequisite course.  
This course emphasizes giving and receiving information in professional and 
job related situations. This includes interviewing, reporting, note-taking and 
giving instructions. 

 
2105215 การฟัง-การพดู 3      3(2-2-5) 
  Listening and Speaking 3      

วิชาต่อเนื่องจากวิชาการฟัง-การพูด 2 มุ่งเน้นทักษะการฟังและพูดตามประเด็นใน
รูปแบบการพูดที่มีความแตกต่างกัน การฟังบทสนทนาจากเจ้าของภาษา และใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่น 

 
Listening and Speaking for Communication 2 is a prerequisite course.  

This course emphasizes listening and speaking skills on selected topics 
through different styles of speech. Listening to authentic spoken discourse 
and using English to convey local culture and knowledge to foreigners are 
also focused.       

 
2105217 การเขียน 1       2(1-2-3) 
  Writing 1            

ทบทวนชนิดของคําเบื้องต้น เข้าใจในกฎ หน้าที่และสามารถใช้รูปแบบไวยกรณ์และ
กาลเพื่อเขียนประโยคที่ถูกต้องและชัดเจน ฝึกโครงสร้างประโยคและเข้าใจความสอดคล้อง
ระหว่างประธานและกริยา ตัวอย่างประโยคที่ผู้สอนมอบหมายให้อ่านก่อนลงมือเขียนซึ่งมี
ส่วนสําคัญให้เห็นหลักในการจัดลําดับย่อหน้ารวมถึงโครงสร้างไวยากรณ์และความหมายใน
การนําเสนองานเขียน 

 
The course reviews the basic parts of speech. Students will be guided 

to understand rules, functions and be able to use grammatical styles and 
tenses to write accurate and clear sentences. Practice on sentence structure 
and mastering subject-verb agreement will be focused. Some good sample 
sentences obtained from reading which the teacher assigned before students 
begin to write are essential as the sentences will give them some ideas of 
how paragraphs are organized including how syntax and semantic structure 
take a crucial role in writing presentation.  
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2105218  การเขียน 2       3(2-2-5) 
  Writing 2    

การเขียน 1 เป็นวิชาที่ต้องลงเรียนก่อน วิชานี้เน้นย้ําเกี่ยวกับลักษณะของการเขียน
อนุเฉท เช่น ประโยคหลัก ใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุนใจความหลัก ความถูกต้องของ
ประโยค และโครงสร้างไวยากรณ์รวมทั้งการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

Writing 1 is a prerequisite course. This course focuses on features of 
paragraph writing, e.g. topic sentence, main idea, thesis statement, supporting 
detail, correctness of the main sentences and grammatical structures 
including punctuation. 

 
2105219 วจีวิภาคและวากยสัมพนัธ์ 1         3(3-0-6) 

  Morphology and Syntax 1             
ศึกษาโครงสร้างภายใจของคํา วิธีสร้างคําแบบต่างๆ การใช้คําในประโยค โครงสร้าง

พื้นฐาน การวิเคราะห์ประโยคตามทฤษฎีด้ังเดิมและทฤษฎีโครงสร้าง ศึกษากลุ่มคําและการ
เรียงคําที่มีผลต่อความหมายเพื่อการสื่อสาร 

 
This course introduces the internal structure of words: the different 

ways words are formed and how words are used in sentences.  Basic 
sentence structures and syntactic analysis using traditional and structural 
linguistic theories are presented.  It also includes the ways in which word 
combination and word order affect communication. 

 

2105326 ความรู้เบื้องตน้ในการใชส้ื่อผสมสอนภาษา   3(3-0-6) 
Introduction to Multimedia in English Classroom          
  ศึกษาการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสอนภาษา เช่น ซีดี วีดิโอ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวร์และอินเตอร์เน็ต 
 
  This course emphasizes the study of technological tools for language 
teaching such as CD, video, computer hardware, software and the Internet. 
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2105329 การแปล 1       2(1-2-3) 

Translation 1               
 หลักการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นอังกฤษ ต้ังแต่ระดับ
ประโยคจนถึงระดับอนุเฉท มุ่งเน้นในโครงสร้างรูปประโยค ความหมายของคําและสํานวน 
 

This course introduces students to principle of translation from English 
into Thai and Thai into English from the level of sentences onto paragraph; 
focusing on syntactic structures, meaning of words and idioms. 

 
  

2105430 การแปล 2       3(2-2-5)  
  Translation 2       

 วิชาต่อเนื่องจากการแปล1 มุ่งเน้นเนื้อหาที่มีความยาวและซับซ้อนขึ้น จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหาที่นํามาแปลจาก
บทความหนังสือพิมพ์และรายงาน 

 
  Translation I is a prerequisite course. This course is a continuation of  

translation 1 with an emphasis on more complicated and longer passages 
from English into Thai and from Thai into English. The materials to be 
translated are taken from newspaper articles and reports from different fields. 

 
2105433 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
  English for Cultural Communication 

 ศึกษาวัฒนธรรมไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกภาษา เน้นการพัฒนาทักษะทางภาษา 
โดยใช้ความรู้จากวัฒนธรรมไทย 
 
 The course aims to study Thai culture through English. It also designed 
for language training, with emphasis on language skill development, using 
knowledge of Thai culture. 
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2105434 การประเมินการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

Language Learning Assessments     
ลักษณะการประเมินการเรียนรู้ภาษา การประเมินผลงาน การประเมินขอบข่าย 

เนื้อหาและเครื่องมือที่ใช้ประเมินเช่นเดียวกับการสร้างแบบทดสอบและองค์ประกอบที่ใช้
การฝึกและวางแผนการประเมินทักษะทางภาษาที่ใช้จริง การประเมินภาษาอังกฤษที่
เหมาะสมในการสอน สถานการณ์และเป้าหมายของตน การฝึกเขียนแบบทดสอบ คุณภาพ
แบบทดสอบ การตีความคะแนนการสอบ 

 
This course introduces the characteristics of language learning 

assessment: portfolio assessment, content area assessment and the tools for 
assessment as well as test construction and its components. It includes 
practicing and planning authentic language skills evaluation, appropriate 
English assessment for their own teaching, situation and goals.  Practical 
exercises in writing test items, analytical  test quality as well as test score 
interpretation are also included. 

 
2105436 การวิจัยในชั้นเรียนภาษา               3(2-2-5) 

Action Research in Language Classroom           
การทําการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในการออกแบบการวิจัยพ้ืนฐาน การเก็บ

รวบรวม การวิเคราะห์ การตีความหมายของข้อมูลและการเขียนรายงาน สํารวจปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนภาษา ทักษะการเรียน การจดบันทึก การค้นคว้าในห้องสมุด 
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

 
Introduce students both quantitative and qualitative research to 

fundamental research design, the collection, analysis, interpretation of data 
and reporting  writing; investigating what actually happens inside the language 
classroom.   This will be supported by practical study skills, work on note – 
taking, library research, Internet access, etc. 
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เลือก    ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

2105111 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก     3(3-0-6) 
Introduction to Western Culture 

เปรียบเทียบความรู้ทางวัฒนธรรมพื้นฐานของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
พูดกับวัฒนธรรมของผู้เรียนเองเพื่อให้เห็นความเหมือนและความต่าง อภิปรายข้อถกเถียงใน
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและเป็นข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

 
Comparing the culture background of the English speaking countries 

and the students’ own culture to get insight into the similarities and 
differences.  Controversy in cross – cultural communication will be discussed 
to develop intercultural awareness and used it as information in providing 
best benefit to the learners.    

 
 
 

2105222 พื้นฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
  Introduction to Literature      

ศึกษาภาษาและรูปแบบของวรรณคดี คําศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในงานร้อยแก้ว ร้อยกรอง
และการละคร ศึกษาและอภิปรายกลวิธีการประพันธ์สุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม ผู้เรียน
สัมผัสคุณค่าของวรรณคดีโดยการอ่านผลงานที่คัดสรร 

This course aims to distinguishing literary from non – literary language 
and forms.  Basic concepts and terminology used in fiction, poetry and drama 
e.g. setting, plot, conflict characterization, tone and mood, literary devices, 
comedy, tragedy, etc. are introduced and discussed.  Students will gain an 
appreciation for literature through readings of selected literary works.  

 
2105309 การอ่าน 3       3(2-2-5) 

Reading 3               
การอ่าน 2 เป็นรายวิชาที่ต้องลงเรียนก่อน ฝึกอ่านตีความ วิเคราะห์วิจารณ์ความ

คิดเห็นและทัศนคติของผู้ เขียนจากบทความต่างๆ ทั้งบทความในหนังสือพิมพ์ บท
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บรรณาธิการ บทวิจารณ์ ข้อความย่อจากอินเทอร์เน็ตซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของ
รูปแบบในการเขียนซึ่งอาจนําไปใช้ตัดสินความคิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียนได้ 

 
English Reading  2  is a pre-requisite course. Practice reading beyond 

the lines determine the opinions and attitudes of the writer analytically and  
critically.  There should be variety of texts including newspaper articles, 
editorials, critical reviews, excerpts from the Internet; all showing a variety of 
writing styles which may be used for determining writers’ opinions and 
attitudes.  

 
2105327 ภาษาศาสตรป์ระยุกต์      3(3-0-6) 
  Applied Linguistics             

ศึกษาภาษาและลักษณะสําคัญของภาษา การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ สาขาของ
ภาษาศาสตร์ จิตภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่สัมพันธ์กับการสอนภาษา เน้น
การศึกษาภาษาที่ใช้จริงและฝึกปฏิบัติทางด้านสัทวิทยา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 

 
A study on language and its features: language acquisition: linguistic 

branches: socio-linguistics, psycholinguistics and applied linguistics  relevant 
to the teaching of English.  Emphasis is on actual language use with practical 
study on phonology, morphology and syntax. 

 
2105431       วรรณกรรมไทยและประเทศเพื่อนบา้น    3(3-0-6) 
         Thai and Neighbouring Countries’ Literary Works   

โครงสร้าง เนื้อหาและแง่คิดของวรรณกรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว 
กัมพูชาและมาเลเซีย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม 
ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของวรรณกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิต 

 
This course aims to study the patterns, contents and viewpoints and 

classify literary works of Thailand and neighbouring countries such as 
Myanmar, Laos, Vietnam and Cambodia.  Students are required to learn the 
relationship between literary works and culture and society.  The emphasis is 
placed on students’ awareness of the value of literary works and literature as 
a part of life and culture. 
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2105435 การผลิตและปรับสื่อเพื่อใชส้อนภาษา    3(2-2-5)   
  Material Adaptation and Production   

วิธีปรับสื่อการสอนให้เหมาะสมในการนําไปใช้ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและความ
ต้องการของผู้เรียน การผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการสื่อสาร 

 
This course focuses on the methods for adapting textual materials in 

order to be suitable for language classroom application and the students’  
needs. It also includes producing instructional materials used in 
communicative activities.    

 
2105220 วจีวิภาคและวากยสัมพนัธ ์2     3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax 2             

ศึกษาระบบความหมายโดยเน้นความหมายตามตัวอักษรและความหมายเชิงช้ีแนะ 
ศึกษาระบบประโยคและอนุเฉท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของความหมาย 

 
A study on the meaning system focusing on denotative and 

connotative meaning of words, sentences and paragraphs.  Meaning changes 
are also studied.   

 
2105221 วรรณกรรมสําหรับเด็ก      2(2-0-4) 

Children’s Literary Works            
ความหมาย ลักษณะและรูปแบบของวรรณกรรมสําหรับเด็ก ตัวอย่างรูปแบบงาน

วรรณกรรม เช่น ปริศนาคําทาย เพลงกล่อมเด็ก บทกลอนหรือบทเพลงสําหรับเด็ก นิทาน 
เทพนิยายและสมุดภาพ ผู้เรียนได้อ่านและอภิปรายผลงานวรรณกรรมคลาสสิกสําหรับเด็ก 

 
Meaning, features, and forms of literary works for children. Study of 

subgenres: riddles, lullabies, nursery rhymes, fables, fairy tales, and picture 
books. Students are required to read and discuss classic children’s literary 
works. 
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2105223 ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6) 

Business English              
การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา

สําหรับการสื่อสารในสํานักงาน ศึกษารูปแบบของการเขียนจดหมาย บันทึกข้อความและ
วาระการประชุม การพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง ทักษะและการโต้ตอบในสถานการณ์
จริง รวมถึงการอ่านเกี่ยวกับการดําเนิน ความเข้าใจในการสื่อสารทางธุรกิจมากขึ้น 

 
Study of the English used in a business context.  Concentration on 

improving the language needed for an inter-office communication.  
Examination on necessary form of letter, memo and agenda, minutes of 
meeting and other common business articles.  Development of speaking and 
listening skill through interactive practices in authentic situation of  business 
transactions.  The introductory reading on business materials can be included 
for the greater understanding in business communication.    

 
2105316 การฟัง-การพดู 4      3(2-2-5) 
  Listening and Speaking 4      

 วิชาต่อเนื่องจากวิชาการฟัง-การพูด 3 ตีความและแสดงความคิดเห็น บทความ 
ละคร สารคดี ข่าว รายงานและวีดิทัศน์ การพูดในที่สาธารณะ การเจรจาและการรายงาน
ปากเปล่า 

 
Listening and Speaking 3 is a prerequisite course. This course provides 

practice in interpreting and expressing opinions, articles, plays, documentaries, 
news, reports and video tapes according to their own field. Public speaking, 
negotiations and oral reports are included. 

 
2105324 การเรียนภาษาด้วยการแสดง     2(1-2-3) 
  English Drama       

วิชานี้เน้นการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง พัฒนาทักษะการสื่อสารกระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียน อีกทั้งนําเรื่องเล่า วรรณกรรมเด็กรวมถึงเรื่องจริงใช้เป็นแหล่งพัฒนาทักษะทาง
ภาษาทั้งสี่ด้าน 
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The course focuses on drama as a learning medium concentrating on 
activities in the classroom.  Emphasis on how teachers can develop their 
students oral communication skills, widen their range of speech repertories 
and encourage creativity by offering a variety of experiences which will 
provide a context for reading and writing. Development of all four languages 
skills incorporate drawing on resources from the oral tradition, children’s 
literature as well as non-fiction 

 

105328 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ      3(2-2-5) 
English for Tourism and Hospitality           

เน้นการศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม นักเรียนได้เรียนรู้
และใช้คําศัพทแ์ละการแสดงออกในบทบาทที่จําเป็น รวมถึงการฝึกงานในสถานบริการต่างๆ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ 

 
This course emphasizes the study of language for tourism and 

hospitality.  The students have to learn and use the vocabulary and 
expression needed locally and internationally. Role play, simulation and 
group interaction during class time are essential.  Also, practicing in various 
service areas in the tourism industry, hotels, restaurants and other businesses. 
 

2105432 การศึกษาเอกเทศ      3(2-2-5) 
  Independent Studies             

รายวิชานี้แบ่งการเรียนการสอนเป็นสองส่วน คือการเรียนในชั้นเรียนและการศึกษา
รายบุคคล ในชั้นเรียนผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการวิจัยพ้ืนฐาน และได้ฝึกการปฏิบัติการทํางาน
แบบคู่ หรือเป็นกลุ่มคณะ  ผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการเลือกหัวข้อในการศึกษา ฝึกเขียนโครงร่าง
วิจัย ฝึกการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากคู่มือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย 

 
This course is divided into 2 parts: classroom-based and period of 

individual study.  In the classroom-based period, students will be   
introduced to basic research skills and have the opportunity to practice  
them in the classroom using pair and group work, etc.  The students are   
encouraged to discuss criteria for selection of a topic and present draft  plans 
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for their projects.  The research skills cover extractions of  information from 
textbooks, journals, magazines and newspapers ; obtaining information from 
interviews and questionnaires.  Students will be given opportunity to 
present/display their work according to their own  plans. 

 
2105437 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ              2(1-2-3) 
  Seminar in Teaching English            

นําเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอนภาษารวมไปถึงการแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมจากการฝึกอบรมในการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ เช่น บทความ, วารสาร และ
กรณีศึกษา ฯลฯ วิชานี้จะต้องดําเนินการก่อนการฝึกสอน 

 
This course allows students to present both the problems of  

 language teaching and their solutions by using the information gathered  
from their training in teaching English as well as the professional articles,  
journals, periodical, and case study etc.  This course must be taken before 
the internship in teaching. 

 
2105438        การอภิปรายและการโต้วาท ี     3(2-2-5) 

English Discussion and Debate     
พัฒนาการพูดขั้นสูงในที่สาธารณะ ในสถานการณ์ต่างๆและในชีวิตประจําวัน ฝึก

ทักษะที่จําเป็นเพื่อปรับปรุงการออกเสียงของผู้เรียนให้เกิดความคล่องแคล่วในการสนทนา
ภาษาอังกฤษ การอภิปรายและการโต้วาที 

 
This course develops advanced public speaking in a variety of  

professional situations, as well as for everyday life.  Practice the  necessary 
skills to improve students’ oral expressing ,emphasizing fluency of  English 
discussion and debate. 

    
2105439 การอ่านงานดา้นวัฒนธรรมและศลิปะท้องถิ่น   3(2-2-5) 

Selected Reading for Culture and Local Art          
วิชานี้เน้นการอ่านงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น รวมไปถึงประวัติศาสตร์ 

ภาษา  ศิลปะ แนวความคิดและกีฬา ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อเน้นภูมิปัญญาชาวบ้านการใช้
ภาษาเพื่อนําเสนอ โดยใช้คําศัพท์ สํานวนโวหารต่างๆ  
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This course exposes students to study texts on cultural topics of 

national and regional interest: history, language, arts, etiquette, and sports.  
The highlight will be local wisdom. Emphasis on the informative and 
promotional functions of language such as vocabulary, idioms, and the  
expression used in the issue studied. 

 
2105440 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน    3(2-2-5) 

English for Mass Media        
การศึกษารูปแบบ หลักการของภาษาที่ เน้นในการเผยแพร่สื่อสิ่ งพิมพ์เช่น

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โบรชัวร์ ใบปลิว ข่าวประชาสัมพันธ์และการโฆษณา การสร้างประโยค
และคําศัพท์ การฝึกการอ่านและความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นจาก ข่าว บทความ และบทบรรณาธิการ 

 
Study of principle and language form and style used in publishing 

media  emphasis on printed materials such as newspapers, magazines, 
brochures,  leaflets, press release and advertisements in newspapers  and 
magazines.  Concentration on syntactical and lexical features.  Practices 
reading and distinguishing facts and opinions from news items, articles, 
editorials and variety areas of issues in newspapers and magazines. 

 
2105441 วรรณคดีตะวันตก      3(3-0-6)  

Western Literature             
 การศึกษาวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันในบริบทของสังคมโดยเน้นภูมิหลังทาง

 ประวัติศาสตร์ วรรณคดีในแง่ภาษาศาสตร์และลักษณะการประพันธ์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ศึกษาตัวอย่างผลงานของนักประพันธ์เอกเช่น เช็คสเปียร์ โชเซอร์ โพ เอเมอสัน ฮอร์ธอร์น
 และดิกคินสัน 

 
 The course focuses on surveying of English and American literature in 

 the context of society, history and local wisdom focusing on historical 
 background,  linguistic and literacy features from its beginning to the present 
 period. Studying of selected sample of major authors: Shakespeare, 
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 Wordsworth,  Chaucer, Spencer Irving, Poe, Emerson Haw throne, Dickenson 
 etc. 

 
วิชาการสอนวชิาเอก     6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2105325 การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ   3(3-0-6) 

 Teaching English as a Foreign Language  
ศึกษาพัฒนาการของหลักการสอน วิธีการสอนแบบต่างๆ และแนวโน้มการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ บูรณาการการสอนทั้งสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกการเขียนแผนการ
สอน 
 
 Examine the development of principles, methods of teaching and 
trends in teaching and learning English.  Study varieties of English Language 
Teaching approaches. Integrate and demonstrate teaching approaches in 
teaching four language skills: listening, speaking, reading and writing by 
practicing writing lesson plans. 

 
2105442 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 

Teaching Behavior 
วิธีการสอนและแนวโน้มในการสอนภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อสื่อ

ความหมายและการนําไปใช้ในชั้นเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะห์บทเรียนที่ใช้ในโรงเรียน 
เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน สาธิตการสอน การสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอื่นๆ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก 

The course is required students to demonstrate their teaching based 
on approaches and method learned. The teaching demonstration such as 
peer teaching, micro teaching includes classroom observations, teaching 
material analysis. The course also provides students how to prepare the 
lesson plan and the teaching materials relevant to various language activities 
according to learner-centered approach.  
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เลือกจากวิชาเอกเพิ่มเติม      ไม่น้อยกว่า       5         หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า      6   หนวยกิต 
 
3.2   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง่และคณุวุฒิของอาจารย ์
         3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

ชื่อ นามสกลุ 
ตําแหน่งทางวชิาการ 
เลขประจาํตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 
เอก/โท/ตร ี

 

สถาบนั 
การศึกษาทีส่ําเร็จ

การศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558

1. นางสุกินา อาแล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. TESL 
 
 
ศศ.ม. (วรรณคดี
ตะวันตก) 
 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

National 
University of 
Malaysia    
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์      

12 12 12 12 12 

2. นายบัณฑิต สําตาลี 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

กศ.ม. 
ภาษาอังกฤษและ  
วรรณคดีตะวันตก 
กศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)      

มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

12 12 12 12 12 
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อาจารย์ประจาํหลักสูตร (ต่อ) 

 
 
3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

ชื่อ นามสกลุ 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 
เอก/โท/ตร ี

 

สถาบนั 
การศึกษาที่

สําเร็จการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558

1.นางนิชาภัทรชย์ รวิชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X

กศ.ม.
ภาษาอังกฤษ 
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

12 12 12 12 12 

 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

ชื่อ นามสกลุ 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 
เอก/โท/ตร ี

 

สถาบนั 
การศึกษาทีส่ําเร็จ

การศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558

3. นายอิน หนูจุล 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X

กศ.ม.
ภาษาอังกฤษและ
วรรณคดีตะวันตก 
กศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ ) 
Dip. In T.E.F.L. 
 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร  
วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา สงขลา 
Sydney 
University 

12 12 12 12 12 

4. นายยะพา เจะนิ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ.  
ภาษาอังกฤษ 

University of 
Karachi  
University of 
Karachi 

12 12 12 12 12 

5.นางสาวคอลีเยาะ เจ๊ะโด 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

 

ศศ.ม. 
ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ 
ศศ.บ. ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัย 
สงขานครินทร ์ 

12 12 12 12 12 
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   อาจารยป์ระจํา (ต่อ) 
 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศกึษา) 

ชื่อ นามสกลุ 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 
เอก/โท/ตร ี

 

สถาบนั 
การศึกษาที่

สําเร็จการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558

3.นางสาววันทนี แสงคล้ายเจริญ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X

MA. In 
International 
Relation and 
World Order  
อบ. ภาษาอังกฤษ 

Leicester 
University, UK 
 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

12 12 12 12 12 

4.นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X

ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ
สําหรับอาชีพ 
ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต 

12 12 12 12 12 

5. นางสาวสิริกานต์ คุ่ยยกสยุ 
อาจารย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X

MA. ELT 
 
ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

12 12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

สําเร็จการศึกษาจาก ชื่อ นามสกลุ 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

เลขประจาํตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
เอก/โท/ตร ี มหาวิทยาลัย ปี 

Mr. Michael Currie  MA. Applied Linguistics  
RSA / Cambridge 
Certificate of Teaching 
English to Adults  

Prince of Songkhla University 
 

2552 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอน ได้แก่ 

 1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย การสังเกตการณ์สอน การมีส่วนร่วมกับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองสอนในชั้นเรียน 
 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทําบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนการ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 
  4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 
            4.1.1 มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  มีประสบการณ์ตรงในเรื่องการประกอบวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 4.1.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการสอนในสถานศึกษา เต็ม
เวลาเพื่อเรียนรู้  มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 
       4.2  ช่วงเวลา  
             4.2.1  การฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนชั้นปีที่ 4  
   4.2.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปีที่ 5 
 
        4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
             4.3.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน แบ่งเป็น 2  รายวิชา  จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษา  ที่ 1 
และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  

   4.3.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 2 รายวิชาโดย 
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้นปีที่ 5  
 
5.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทาํโครงการหรอืงานวิจัย  

5.1 คําอธบิายเก่ียวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทํางานวิจัย โดยมุ่งเน้นการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
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พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียนและผู้สอน สําหรับนําไปประยุกต์ในการสอน โดยนักศึกษา
ทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง 
5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

1. มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนและเป็นพื้นฐานของการทําวิจัยในขณะปฏิบัติงานและเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

2. มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทําวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา 
    ผู้เรียน 
 

5.3 ช่วงเวลา 
           ช้ันปีที่ 5  
 

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
ไม่มี 
 

5.5 การเตรียมการ 
 นักศึกษาได้เรียนรายวิชาวิจัยทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 เพื่อศึกษา
กระบวนการวิจัยและฝึกปฏิบัติการวิจัย 
 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1. มีทักษะการใช้ภาษามลายูกลาง 1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมนิผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. มีทักษะการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1. จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1รายวิชา 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การอบรมเพิ่มเติม 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมนิผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3. มีจิตอาสาและจิตสํานึก
สาธารณะ 

มอบหมายให้นกัศึกษารวมกลุม่ทํา
กิจกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีจิต
อาสา ต้ังแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อยปี
ละ 1 กิจกรรม 

นําเสนอกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ
มาในรูปนิทรรศการในชั้นเรียนปีที่ 
3 โดยให้คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

4.มีความเป็นผูน้ําทางวิชาชีพครู การเรียนการสอนตามหลักสตูรและ
กิจกรรมเสรมิความเป็นครู 

คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

5. มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม
ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

6. มีความรู้และทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

การประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
        2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
            2.1.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
        2.1.1.1  ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม  
  1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
  2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน  ตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบต่อตนเอง   

สถาบันและสังคม 
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  3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน 

คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
  4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ 
  5)  รักและภูมใิจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1)  กําหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ัน 

เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และสงัคม  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

  2)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมของ 
สังคมและวิชาการ  

  3)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เน้นปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
  4)  การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
  5)  มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

        2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  2)  วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
  3)  วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  4)  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมจีิตอาสา 
 2.1.2  ด้านความรู้ 
        2.1.2.1  ผลการเรียนรูด้้านความรู ้ 
  1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ 
  2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบรูณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
  3)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา 
       ศึกษาทั่วไป 

       2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู ้ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  บูรณาการความรู้  และประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย การบรรยายร่วมกับการ
อภิปราย  การค้นคว้า  กรณีศึกษา  ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม 
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        2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
  ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้  ดังนี้ 
  1)  การทดสอบย่อย 
  2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา 
  3)  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า  
  4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 2.1.3  ด้านทกัษะทางปญัญา 
        2.1.3.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา  
  1)  สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด 
       เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
        2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
  การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม่ใน 

สถานการณ์ทั่วไป โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม  การทํากรณศีึกษา  
การโต้วาที  การจัดทําโครงการ  และการใช้เกมส์  เป็นต้น  

        2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  การประเมิน เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา  เช่น 
  1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา 
  2)  การประเมนิจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา  การศึกษา ค้นคว้า 

อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์  กรณีศึกษา  
การศึกษาอิสระ  รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  การประชุมปรึกษาปัญหา  และการสัมมนา 

 2.1.4  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.1.4.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ  
  1)  สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
  2)  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
  3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
        2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
  นักศึกษาต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม  ดังนั้นอาจารย์ผู้สอน 

ต้องจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรยีนกับผู้สอน และ 
  ผู้เรียนกับสังคม 

  2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาท 
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ของการเป็นผู้นําและผู้ตาม 

  3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกัศึกษาได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพห ุ
วัฒนธรรม 

        2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  1)  การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี 
       ประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์

  2)  การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นําและผู้ตาม ในสถานการณก์าร 
       เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
  3)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 2.1.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.1.5.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสือ่สาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
  1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร 
  2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม 
  3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข  แปลผล  และนําเสนอข้อมูลได้ 
       อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตดัสินใจในชีวิตประจําวัน 
  4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลเพื่อการ 
       แสวงหาความรู้ 
        2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 

ทั้งการพูด การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผู้เรยีน ระหว่างผู้เรียนและผูส้อน และบุคคลท่ี 
เกี่ยวข้อง 

  2)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟ้ัง
และเนื้อหาที่นาํเสนอ 

        2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1)  การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบ 
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
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  2)  การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  3)  การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ขอ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวิเคราะห์ 

ข้อมูลผลการศกึษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 
 

        2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวชิาชพีคร ู
 2.2.1  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
        2.2.1.1 ผลการเรยีนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม  
  1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
  2)  พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  3)  ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่า 

สันติสุข 
        2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  1)  กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีวัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็น 

การปลูกฝังใหน้ักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2)  อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ในการ 

สอนทุกรายวิชา  เน้นเรื่องศรัทธาต่อวิชาชีพ  ต้ังใจถ่ายทอดวิชาการ  ส่งเสริมการเรียนรู ้และ
ทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

        2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1)  มีการประเมินระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการประเมินในทุกรายวิชา โดยผู้เรียนประเมิน 
ตนเอง กลุ่มเพื่อน อาจารย์  และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  ได้แก่  การสังเกต   
การสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม  แบบประเมินตนเอง   

  2)  ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
 
2.2.2  ด้านความรู้ 
        2.2.2.1  ผลการเรียนรูด้้านความรู ้ 
  1)  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในรายวิชาชีพ 

ครู 
2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบรูณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภากาํหนด 
3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบรูณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภากาํหนด
กับวิชาเฉพาะ 

        2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้ 
  1)  ใช้การสอนหลายรูปแบบตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย  การอภิปราย  การ 
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ทบทวน  การฝึกปฏิบัติการ  การสัมมนา  และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  2)  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เช่น  การศึกษาดูงานแหล่งปฏิบัติที่ดี 

และเป็นเลิศ    การรับรู้ข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากสือ่มวลชนใน 
รูปแบบต่าง ๆ  การเรียนรู้ภูมปัิญญาจากคนในชุมชน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  3)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจากการฝึกงานในสถานศึกษา  จากวิทยากรภายนอก 
สถาบัน  ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 
4)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การทาํโครงงาน  การถาม
ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

        2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
  ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้  ดังนี้ 
  1)  การทดสอบย่อย 
  2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษา  ปลายภาคศึกษา 
  3)  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า 
  4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน  

2.2.3  ด้านทกัษะทางปญัญา 
        2.2.3.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา  
  1)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนําความรู้ 

ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค ์และพัฒนานวัตกรรมในการ 

จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
        2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
  1)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิด 

ประเมินค่า  และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น  การ
อภิปรายกลุ่ม  การคิดวิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จําลอง  กจิกรรมการแกปั้ญหา
กิจกรรมการวิเคราะห์จากการมองต่างมุม 

  2)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น  การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี  การทําโครงงาน  และการทําวิจัยในชั้นเรียน 

  3)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ  การฝึกทกัษะ  การสังเกต 
 พฤติกรรมผู้เรยีน  การสังเกตการณ์สอน  การสัมภาษณห์รือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
 การสอนในชัน้เรียน 

        2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1)  นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนเองในแต่ละ 
ขั้นตอน เช่น  การสังเกต  การต้ังคําถาม  การสืบค้น  การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์   
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การสะท้อนและสื่อความคิด 
  2)  อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญาทั้งการคิดทีเ่ป็นนามธรรมและการแสดงออก 

ที่เป็นรูปธรรม เช่น  จากกระบวนการทํางานของนักศึกษา  กระบวนการคิด  การสื่อ 
ความคิด  ความเข้าใจ  ความคิดสร้างสรรคข์องผลงาน 
 
 

 2.2.4  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.2.4.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ  
  1)  แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี  และมีความรับผดิชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน และ 

ชุมชน 
  2)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
        2.2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
  1)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรยีนกับผู้สอน และ 

ผู้เรียนกับสังคม 
  2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม เพือ่การเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์  

และความรับผดิชอบตามบทบาทหน้าที่ 
  3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที่  ในสถานศกึษา  เพื่อการ 

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

        2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน 
ช้ันเรียน   

  2)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  
 2.2.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
        2.2.5.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสือ่สาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
  1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด  

ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรยีน 
  2)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ และ 

งานที่รับผิดชอบ 
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        2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมีการใชภ้าษาเพื่อการ 

สื่อสารในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล  กลุ่มคน   
  2)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสถานการณ์ 

จริงและสถานการณ์จําลอง  และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม   
  3)  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
        2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1)  ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสังเกต  ประเมินทักษะการพูด   
การเขียน  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  2)  แบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 2.2.6  ด้านทกัษะด้านการจดัการเรียนรู ้ 
        2.2.6.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้ 
  1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ 

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพ 
  2)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใชแ้หล่งเรียนรู้ที ่

หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
        2.2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้ 
  1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก 

ห้องเรียน 
  2)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษากรณีตัวอย่างจากห้องเรียน การสังเกต 

การณ์สอนแบบต่าง ๆ  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  การสัมภาษณห์รือพูดคุยกับผู้ม ี
ประสบการณ์  การทําแผนการสอน  การผลิตสื่อประกอบการสอน การทดลองสอน การ 
ทําวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผู้เรียนและการจัดแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

  3)  การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น ผู้สอน เพื่อน ครูประจําช้ัน ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือคร ู
ต้นแบบ 

        2.2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้
  1)  นักศึกษาจัดทําแผนการสอน  ศูนย์การเรียน  สื่อการสอนที่สอดรับกับหลักสูตรและ 

พัฒนาการตามวัยอย่างเป็นองค์รวมและสามารถบูรณการไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ ได้สอดรับ 
กับพัฒนาการตามวัย 

  2)  อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน  จากการสะท้อนความคดิ 
ในห้องเรียน และจากการสังเกตการณ์สอนระหว่างทดลองสอน   ปฏิบัติการสอนใน 
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สถานศึกษา  เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อการเรียนที่ทําส่งกับการปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
  3)  อาจารย์ประมวลพฤติกรรมการสอนและทักษะการสอนจากบุคคลที่เกีย่วข้อง  เช่น   

จากเด็ก  ครูประจําช้ัน  ครูพี่เลี้ยง  เพื่อน  ผู้บริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 

        2.3  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวชิาเอก 
 2.3.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
        2.3.1.1  ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม  

1) มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ  และสามารถ
แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2) แสดงออกถึงการยอมรับในคุณค่าความแตกต่าง นําความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูไป ใช้ในการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ  

        2.3.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี(Dialectics)ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ(Interactive action learning) 
3) การใช้กรณีศึกษา(Case study) 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร      

        2.3.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเปน็ครู เป็นรายปีตลอด 
หลักสูตร 

  2.3.2  ด้านความรู้ 
        2.3.2.1  ผลการเรียนรูด้้านความรู ้ 

1) มีความรู้ เกีย่วกับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยที่เน้นการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
2) บูรณาการของความรู้ภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ทักษะทางภาษาต่างประเทศด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
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2. ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์ และแนวคิดพืน้ฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาย่อยต่างๆ 
รวมถึงพื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

3. วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา(Target culture) วัฒนธรรมไทย(local source 
culture) รวมถึงวัฒนธรรมนานาชาติ (International culture) 

4. วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆจนถึงร่วมสมัยและเข้าใจ
องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาอังกฤษ 

3) ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงานในฐานะครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
4) มีความรู้ในการวิจัยด้านการการสอนภาษาอังกฤษ 

        2.3.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้ 
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสวน 
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.3.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมปละสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 

2.3.3  ด้านทกัษะทางปญัญา 
        2.3.3.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา  

1) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน  
2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้  
3) มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 

        2.3.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา  
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
(Problem based learning) 
2) การทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research- based learning) 
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research-based and Development 
และ Vision-based learning) 
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4) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
2.3.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
(Problem based learning) 
2) การทําวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research- based learning) 
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research-based and Development 
และ Vision-based learning) 
4) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.3.4  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.3.4.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ  

1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และ
 มัธยมศึกษา  

2) มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง 
3) มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

        2.3.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติ (Participative learning through action) 
2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) 
3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

        2.3.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลกรเรยีนแบบร่วมมอื 
2) วัดและประเมินจากผลการศกึษาค้นคว้า แก้โจทย์ 
3) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผูน้ําในการอภิปรายซักถาม 
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
2.3.5  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

        2.3.5.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสือ่สาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1) มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านภาษาอังกฤษจาก 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
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2) สามารถสื่อสารมีดุลยพินิจในการเลือกใช ้และนําเสนอขอ้มูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียน
ระดับ  ประถมศึกษาและมัธยมได้อย่างเหมาะสม 

2.3.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) การติดตามวิเคราะห์ และนาํเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าว 
หนังสือพิมพ์ 
2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

        2.3.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) วัดและประเมินผลจากการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้าน 
การศึกษา 
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดย 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 2.3.6  ด้านทกัษะด้านการจดัการเรียนรู ้ 
        2.3.6.1  ผลการเรียนรูด้้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้ 

1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
 รูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ(Non-formal) และรปูแบบไม่เป็น 

ทางการ(Informal) 
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง 
ที่มีความสามารถพิเศษ ทีม่ีความสามารถปานกลาง และที่มีความสามารถพิเศษอย่างมี 
นวัตกรรม 
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่างบูรณาการ 

2.3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action) 

2.3.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 

2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

3.  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
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 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  ( ตามท่ีระบุไว้ในหมวดที่ 
4  ข้อ 2 )  โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
 

 3.1  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 ผลการเรยีนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี ้
     1)  ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
  (1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
  (2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน  ตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบต่อตนเอง   

สถาบันและสังคม 
  (3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน 

คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
  (4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
  (5)  รักและภูมใิจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม 
       และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     2)  ด้านความรู้ 
  (1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
  (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
  (3)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา 
       ศึกษาทั่วไป 

     3)  ด้านทกัษะทางปญัญา 
  (1)  สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด 
       เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้     
    4)  ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่ม 
  (2)  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 
  (3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     5)  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยไีด้อย่าง 

เหมาะสม 
  (3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข  แปลผล  และนําเสนอข้อมูลได้ 
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       อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตดัสินใจในชีวิตประจําวัน 
  (4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลเพื่อการ 
       แสวงหาความรู้
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

กระบวนวิชา 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน 5 ข้อ 
2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3.  ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน2ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    O O O O   O   O   O O 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน    O O O O   O   O   O O 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
   O O O O  O O   O   O O 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    O O O O  O O   O   O O 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ

พัฒนาการเรียนรู้ 
   O O O O  O O   O   O O 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนคําไทย    O O O O   O   O   O O 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 

การอ่านภาษาอังกฤษ 
   O O O O  O O   O   O O 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการ
เขียน 

   O O O O  O O   O   O O 

 ความรับผดิชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 5 ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3.  ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 
จํานวน2

ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 

 
กระบวนวิชา 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน    O O O O  O O   O   O O 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    O O O O  O O   O  O O O 
2100110 ภาษาอาหรับพื้นฐาน    O O O O  O O   O   O O 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข    o o     o   o o o o O 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์    O         O O O O O 
2100114 สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า    O O  O   O   O O O O  
2150101 สังคมภิวัตน์    O      O    O O O O 
2150102 การจัดการทางสังคม               O O O O 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                 O 
4150101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    O O O O   O   O O O  O 
4150102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     O     O    O O  O 
4150103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    O O O O  O O   O O  O  

 ความรับผดิชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จํานวน 5 ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3.  ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 
จํานวน2

ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5.  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 4 ข้อ 

 
กระบวนวิชา 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน    O O O O  O O   O   O O 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    O O O O  O O   O  O O O 
2100110 ภาษาอาหรับพื้นฐาน    O O O O  O O   O   O O 
2100112 ความสุขศึกษา    o o     o   o o o o O 

2100113 สุนทรียวิจักษณ์    O         O O O O O 
2100114 สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า    O O  O   O   O O O O  
2150101 สังคมภิวัตน์    O      O    O O O O 
2150102 การจัดการทางสังคม               O O O O 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                 O 
4150101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    O O O O   O   O O O  O 
4150102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     O     O    O O  O 
4150103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน    O O O O  O O   O O  O  

 ความรับผดิชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะดา้น
กลุ่มวิชาชพีครู 
 ผลการเรยีนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี ้
1) ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
   (1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

(2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง    
    สันติสุข 

2) ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีและการปฏิบัติ ในราย  
                         วิชาชีพครู  
   (2) แสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา  
                         กําหนด 
    (3) แสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภา  
        กําหนดกับวิชาเฉพาะ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนํา  
                         ความรูด้้านวิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค ์และพัฒนานวัตกรรมในการ  
                          จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
4) ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี  และมีความรับผดิชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน   
                         และชุมชน 
    (2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผ ู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ  
                          เรียนรู ้
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด   
                         ภาษาเขยีน เพื่อเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
    (2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้  
                          และงานที่รับผิดชอบ 
6) ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้
   (1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการ  
                         จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
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   (2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่  
                         หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ  
                         พัฒนาผูเ้รียน 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นและกลุ่มวิชาชีพครู    
รายวิชา 

1.  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 3 ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3.  ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
จํานวน2ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 2 ข้อ 

5.  ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 2 ข้อ 

6.ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
จํานวน 2 ข้อ 

กลุ่มวิชาชพีครู ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 

1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยี สําหรับครู          O     

1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สําหรับครู           O     

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

        O O     

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู                

1104201 การวัดและการประเมินผลการศึกษา         O   O   

1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน            O   

1104302 การวิจัยทางการศึกษา         O      

1101101 ความเป็นครู               

1102304 การจัดการเรียนรู้               

1102202 การพัฒนาหลักสูตร               

 ความรับผดิชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาชีพครู (ต่อ) 
รายวิชา 

1.  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 3 ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3.  ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
จํานวน2ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 2 ข้อ 

5.  ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 2 ข้อ 

6.ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
จํานวน 2 ข้อ 

กลุ่มวิชาชพีครู ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 

1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา          O     

1100102  การพัฒนาทักษะการคิด         O       

1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       O  O   O   

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น       O  O    O   

1102203 การนิเทศการสอน       O  O   O   

1100103 มนุษย์สัมพันธ์สําหรับคร ู        O    O   

1109101 นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู       O  O O  O   

1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น       O  O      

1100104 การสอนเพศศึกษารอบด้าน               

1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้
เบื้องต้น 

      O   O  O   

 

 ความรับผดิชอบหลัก O  ความรบัผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาชีพครู (ต่อ) 
รายวิชา 

1.  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 3 ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 3 ข้อ 

3.  ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
จํานวน2ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

จํานวน 2 ข้อ 

5.  ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน 2 ข้อ 

6.ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
จํานวน 2 ข้อ 

กลุ่มวิชาชพีครู ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 

1109303 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้
เบื้องต้น 

      O   O  O   

 1109404  ผู้กํากับลูกเสอื-เนตรนารีรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น 

      O   O  O   

1104403    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1               

2104404    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2               

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1               

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2               

 

 ความรับผดิชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 
 



  73   

   
   
   
   
     

3.3  การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้น
กลุ่มวิชาเอก 
 ผลการเรยีนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี ้
1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม   

(1) มีความรู้ความเข้าใจในคณุธรรม จริยธรรมสําหรับครสูอนภาษาต่างประเทศ  และ
สามารถแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(2) แสดงออกถึงการยอมรับในคุณค่าความแตกต่าง นําความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และ  จรรยาบรรณของวิชาชีพครูไป ใช้ในการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ   

2) ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยที่เน้นการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
(2) บูรณาการของความรู้ภาษาต่างประเทศที่ครอบคลมุไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ทักษะทางภาษาต่างประเทศด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

2. ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์และแนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาย่อยต่างๆ 
รวมถึงพื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

3. วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา(Target culture) วัฒนธรรมไทย(local source 
culture)รวมถงึวัฒนธรรมนานาชาติ (International culture) 

4. วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆจนถึงร่วมสมัยและเข้าใจ
องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาอังกฤษ 

  (3) ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงานในฐานะครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
  (4) มีความรู้ในการวิจัยด้านการการสอนภาษาอังกฤษ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่ และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาการ
 พัฒนาผู้เรียน  
(2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้  
(3) มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 

4) ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และ  
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      มัธยมศึกษา  
(2) มีความเอาใจใสใ่นการรับฟัง 

   (3) มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มคีวามไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านภาษาอังกฤษจาก 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
(2) สามารถสือ่สารมีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรยีน 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมได้อย่างเหมาะสม 

6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ(Informal) 
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความสามารถพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่างบูรณาการ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาเอก 

1.  ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวน 2 ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 4 ข้อ 

3.  ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน3ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5.  ด้าน
ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 2 

ข้อ 

6.ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

จํานวน 3 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

กลุ่มวิชาเอก                  

2105105 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1      O  O O O O O O  O O O 

2105107  การอ่าน 1      O  O O   O   O O O 

2105110  สัทศาสตร์และสัทวิทยา      O  O O O O O O O O O O 

2105112  ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ      O  O O   O      

2105113  การฟัง - การพูด 1      O  O O      O O O 

2105106 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2      O  O O O O O O  O O O 

2105108 การอ่าน 2      O  O O   O   O O O 

2105111  พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก      O  O O O     O O O 

2105309  การอ่าน 3      O  O O O  O   O O O 
 

 ความรบัผดิชอบหลัก O ความรบัผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาเอก (ต่อ) 

1.  ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จํานวน 2 

ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 4 ข้อ 

3.  ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน3ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5.  ด้าน
ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 2 

ข้อ 

6.ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

จํานวน 3 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

กลุ่มวิชาเอก                  

2105114  การฟัง - การพูด 2      O  O O      O O O 

2105324  การเรียนภาษาด้วยการแสดง      O  O  O        

2105441  วรรณคดีตะวันตก      O  O O O   O  O O O 

2105325  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ         O         

2105326  ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อผสมสอนภาษา      O  O O O O O   O O O 

2105433  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม      O  O O O        

2105215 การฟัง – การพูด 3      O  O O      O O O 

2105217  การเขียน 1      O  O O O O O   O O O 

2105219 วจีภาคและวากยสัมพันธ์ 1      O  O O O O O O O O O O 
 

 ความรับผดิชอบหลัก O ความรบัผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาเอก (ต่อ) 

1.  ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จํานวน 2 

ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 4 ข้อ 

3.  ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน3ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5.  ด้าน
ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 2 

ข้อ 

6. ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

จํานวน 3 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

กลุ่มวิชาเอก                  

2105329 การแปล 1     O O   O O O O   O O O 

2105430 การแปล 2     O O   O O O O   O O O 

2105218 การเขียน 2     O O   O O O O   O O O 

2105222 พื้นฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ     O O   O   O O  O O O 

2105327  ภาษาศาสตร์ประยุกต์     O O   O O O O   O O O 

2105431  วรรณกรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน     O O   O    O  O O O 

2105435  การผลิตและปรับสื่อเพื่อใช้สอนภาษา         O O O O      

2105436  การวิจัยในชั้นเรียนภาษา         O         

2105434  การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ         O         
 

 ความรบัผดิชอบหลัก O ความรบัผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาเอก (ต่อ) 

1.  ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จํานวน 2

ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 4 ข้อ 

3.  ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน3ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5.  ด้าน
ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 2 

ข้อ 

6.ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

จํานวน 3 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

กลุ่มวิชาเอก                  

2105432  การศึกษาเอกเทศ                  

2105442  พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ                  

2105221 วรรณคดีสําหรบัเด็ก      O  O O O   O  O O  

2105223 ภาษาอังกฤษธุรกิจ         O       O O 

2105316 การฟัง-การพูด  4      O  O O      O O O 

2105328 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

     O  O O O      O O 

2105437 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ         O         

2105438 การอภิปรายและโต้วาที         O O O O      

 

 ความรับผดิชอบหลัก O ความรบัผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาเอก (ต่อ) 

1.  ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
จํานวน 2 

ข้อ 

2.  ด้านความรู้ 
จํานวน 4 ข้อ 

3.  ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

จํานวน3ข้อ 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
จํานวน 3 ข้อ 

5.  ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จํานวน 2 

ข้อ 

6. ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

จํานวน 3 ข้อ 

 
 

รายวิชา 

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 

กลุ่มวิชาเอก                  

2105439 การอ่านงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
ท้องถิ่น 

     O  O O   O   O O O 

2105440 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน      O  O O O        

2105220 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 2      O  O O O O O O O O   

 
 
 

 ความรบัผดิชอบหลัก O ความรบัผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาครศุาสตรบ์ัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา   หลังจากการออกผลการ
เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาดังนี้ 

การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 

มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจข้อสอบ ผลงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธ์ิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต  ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน  และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1)  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา    ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2)  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่าง ๆ  เช่น  ปีที่ 1  ปีที่ 5  เป็นต้น 
  (3)  การประเมินตําแหน่ง และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  (4)  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น  โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสถึง
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษา
ต่อระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
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  (5)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

(6)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
  (7)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ 
          
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากร 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ    การสร้างผลงานวิชาการ การทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน อย่างน้อย 3 วัน 

1.2 การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วม

เป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน 

2.2 การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการส่งเสริมให้
คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

2.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการประจําคณะมีวาระคราวละ 2 
ปี ทําหน้าที่กําหนดทิศทาง  วัตถุประสงค์ บริหารจัดการ  วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงาน
หลักสูตรมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามปัจจัยคุณภาพต่าง ๆ เทียบกับแผนงานเพื่อทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงค์เป็นประจําทุกปีการศึกษา    
    
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบรหิารงบประมาณ 
         มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณบํารุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และพัฒนา
นักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเ่ดิม  

      2.2.1 สถานที่  

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มีอยู่

แล้ว 
จํานวนที่ต้องการ
เพิ่มในอนาคต 

หมายเหต ุ

1 ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
self Access Centre 

1 2  

2 ห้อง Ellis Program 1 1  

3 ห้องเรียนขนาด 6x8 เมตร  6  

4 ห้องพักอาจารย์และเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ 

1 1  

5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 1  
 

2.2.2 อุปกรณ์การสอน   
   1)  อุปกรณก์ารเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องเล่นแผ่นซีดี 3 

2 ชุดเครื่องขยายเสียงไร้สายพร้อมไมโครโฟน 4 
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ลําดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มี 
อยู่แล้ว 

3 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 3 

4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 

5 โทรทัศน ์ 1 

6 ชุดเครื่องเสียง 1 

7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 

9 เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 

10 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1 

11 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 

12 เครื่องขยายเสียงประจําห้อง 1 

13 โต๊ะเก้าอ้ีเรียน 30 

14 ตู้เก็บเอกสาร 5 

15 โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอ้ี 10 

16  โต๊ะเก้าอ้ีสําหรับอาจารย์ 14 

 
              2)  อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ลําดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ที่มีอยู่แล้ว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 

2 เครื่องพิมพ์ 1 

3 เครื่องฉายข้ามศีรษะ - 

4 เครื่องVisualizer - 

5 เครื่อง copy printer - 

6 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 

7 เครื่องขยายเสียงประจําห้อง 1 

8 เครื่องโทรสาร - 

9 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 

10 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 
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ลําดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ 
จํานวน 

ที่มีอยู่แล้ว 

11 กล้องบันทึกภาพ DVD - 

12 กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ 1 

13 เครื่องบันทึกเสียง 8 

14 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 

15 โทรทัศน์ส ี 2 

 
     2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งคน้ควา้ทางวิชาการ    
             สํานักวิทยบริการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะ 

ให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก  
WEBSITE http:// yru.ac.th. 

              2.2.3.1 เอกสารและตํารา  

  1) หนังสือ  

   1.1) ภาษาไทย  จํานวน 5,081 ช่ือเรื่อง 

   1.2) ภาษาอังกฤษ จํานวน   240 ช่ือเรื่อง 

          รวมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 16,368 เล่ม  

     1.3) รายงานการวิจัย จํานวน 263 ช่ือเรื่อง 

       2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ 

            2.1) ภาษาไทย  จํานวน 40 ช่ือเรื่อง  400   เล่ม 

            2.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน  6 ช่ือเรื่อง    60  เล่ม 

     3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ 

            3.1)  ภาษาไทย  จํานวน 7 ช่ือเรื่อง  5,040 เล่ม  

            3.2)  ภาษาอังกฤษ  จํานวน 1 ช่ือเรื่อง    720 เล่ม 

 2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia) 

     1)  วีดีทัศน์  จํานวน 4,200 ช่ือเรื่อง 

  2)  ซีดี   จํานวน 140 ช่ือเรื่อง 
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2.2.4 ระบบฐานข้อมลูสาํเรจ็รูป 
ระบบฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล Online มี 4   

ระบบฐานข้อมูล  ประกอบด้วย 
1. ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

   1) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Net Library)  
   2) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (eBook.com)  
   3) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Springer Link) 

2. ระบบฐานข้อมูล E-Learning ประกอบด้วย 1 ฐานข้อมลู ดังนี้ 
1) ฐานข้อมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

(http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 
3. ระบบฐานขอ้มูล E-Journal ประกอบด้วย 7 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1) ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหา 
ครอบคลุม สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   

2) ฐานข้อมูล Education Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้าน 
การศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ  
   3) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. WilsonCompany  
   4) ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ  (http://atoz.ebso.com และ 
http://www.sciencedirect.com http://vnweb.hwwilsonweb.com)    
   5) ฐานข้อมูลรวบรวม link เข้าสู่ Web วารสาร หรือหนังสือ 
(http://www.doaj.org/) 
   6) ฐานข้อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน์ 
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 
   7 )  ฐานข้อมูลรายงานชื่ อวารสารวิ ชาการอิ เลคทรอนิกส์ ในสาขาต่ า งๆ     
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
 4. ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 9 ฐานข้อมูล ดังนี้  

1) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Thailis 
   2) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 

3) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกต่างประเทศ ProGuest  

 4) ฐานข้อมูลหอ้งสมุดของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.)  
(http://www.riclib.nrct.go.th) 
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   5) ฐานข้อมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
(http://www.trf.or.th) 
   6) ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)  (http://www.riclib.nrct.go.th) 
   7) ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ (http://www.j-gate.informindia.co.in/) 
   8) ฐานข้อมูลงานวิจัย และหนังสือต่างประเทศ(http://highwire.stanford.edu/) 
   9) ฐานข้อมูลเฉพาะทางที่มีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก 
ระดับอาจารย์ และวารสารต่างประเทศ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม (http://www.moralcenter.or.th)  
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  2.3.1 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อตํารา หนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการอาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการใช้ห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศด้วย 
  2.3.2 มีความรว่มระหว่างองค์กรภายในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กร
ต่างประเทศ เช่น สถานทูตสหรัฐอเมริกา (American Conner) มหาวิทยาลัย Utara University Malaysia, 
University Sain Malaysia, Asia Foundation 
      2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
  สํานักวิทยบริการดําเนินการสํารวจความต้องการตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร จากคณาจารย์เป็น
ประจําทุกปีการศึกษา สํานักวิทยบริการดําเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือ วารสารต่างๆ เพื่อรายงาน
มหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี  
 
3.  การบริหารคณาจารย ์
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
คุณวุฒิตรงกับอัตราที่ต้ังไว้ ผู้ที่สมัครเป็นอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเอกเท่านั้น      
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมก้นในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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 3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพ์ิเศษ  
มหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจําเป็นและตาม

ข้อเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

 
4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 
            บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามตําแหน่งงาน 
 4.2 การเพิ่มทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบัติงาน  
            จัดการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน่งงาน 
 
5.  การสนบัสนุนและการใหค้ําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  
          มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่มเรียน เพื่อให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและ
ด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาตามความเหมาะสม 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต  
 การขาดแคลนครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นปัญหาใหญ่  
ในปัจจุบัน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่สงบ จึงไม่มีครูที่อื่นมาบรรจุ และครูที่สอนอยู่ในปัจจุบันมีวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตลาดแรงงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความต้องการครูสอนภาษาอังกฤษเป็นจํานวนมาก  
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6

(1) คณาจารย์ประจําหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 
80  มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินการงานหลักสูตร 

X X X X X  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

X X X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
สาขาวิชา 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ 
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5  
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

X X X X X  

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ 
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X  

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ. 
3 และมคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25  ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ 
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีทีแ่ล้ว 

 

 

X X X X  

(8) คณาจารย์ใหม ่ทุกคน ได้รับการ 
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X X X  

(9) คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

X X X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 
 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี 
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

    X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ 
บัณฑิตใหม่บัณฑิต เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 (หลังจากบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 1 ปี) 

     X 

 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กําหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์ การประเมิน
การสอน และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดําเนินการดังนี้ 

                 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
                 1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกต การสอนของ
อาจารย์ผู้สอน 

       1.2.3 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบณัฑิต 
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้ายและ

บัณฑิตใหม่ 
 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูป้ระเมินภายนอก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก 
2.3 โดยผู้ใชบ้ณัฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียอ่ืน ๆ  
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
4.3 ดําเนินการปรับปรุง 

  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 

  4.3.2 ประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2)  เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตร ภายใน 5 ปี 
4.3.2.1 ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา (มคอ.7) 
4.32.2 ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการปรบัปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2550  เป็นหลักสตูร 
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  สํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  สรุปการปรับปรุง
หลักสูตรดังนี้ 
 
ลําดับ
ที่ 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

1 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (English) 
 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education (English) 

 

คงเดิม 

2 ชื่อปริญญา 
ชื่อภาษาไทย    ครุศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) 
                    ค.บ. (อังกฤษ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (English) 
ชื่อย่อ             B.Ed. (English) 

ชื่อปริญญา 
ชื่อภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) 
                     ค.บ. (อังกฤษ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of  Education 
                     Program in English 
                     B.Ed. (English) 
 

คงเดิม 

3 ปรัชญาของหลักสูตร 
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ เป็น
หลักสูตรท่ียึดในหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  เพื่อพัฒนาคนซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ
ในสังคม ให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพแห่งตน  โดย
เรียนรู้ให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ได้  ตลอดจน
ให้มีโอกาสกล่อมเกลาทางสังคม ให้ เกิดจริยธรรม 
คุณธรรม และเรียนรู้ในระดับมืออาชีพ สร้างประโยชน์แก่
สังคมและมนุษยชาติ 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
        ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตครูท่ีมีคุณภาพทางด้านวิชาการ 
ยึดหลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  สามารถ
บูรณาการความรู้และทักษะทางปัญญา มีคุณธรรม 
จริยธรรมแห่งวิชาชีพมีความภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ สามารถเผชิญปัญหาด้วยสติปัญญา และ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้ เทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ปรับ
ใหม่ 

4 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษของคณะครุ

ปรับ
ใหม่ 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

ภาษาอังกฤษมีดังต่อไปนี้ 
1. ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถ
ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการ

ผลิตครูภาษาอังกฤษให้มีคุณสมบัติพร้อมทั้ง 4 ด้าน 
ดังนี้ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และสามารถประกอบ
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเหตุผล  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมและมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความภูมิใจในตนเอง  และมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใน
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใช้
เพื่อพัฒนาตนเองได้ 

5 ระบบการศึกษา 
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

ระบบการศึกษา 
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

คงเดิม 

6 การกําหนดรหัสกลุ่มวิชา 

กําหนดเป็นตัวเลข 7 หลัก 
เลขตัวแรก บอกคณะ 
เลขตัวท่ี 2 บอกระดับการศึกษา 
เลขตัวท่ี 3 และ 4  บอกหมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
เลขตัวท่ี 5  บอกชั้นปีท่ีจัดให้นักศึกษาเรียน 
เลขตัวท่ี 6 และ 7 บอกลําดับก่อนหลังของการศึกษา 

 

กําหนดเป็นตัวเลข 7  หลัก 
เลขตัวแรก บอกคณะ 
เลขตัวท่ี 2 บอกระดับการศึกษา 
เลขตัวท่ี 3 และ 4  บอกหมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
เลขตัวท่ี 5  บอกชั้นปีท่ีจัดให้นักศึกษาเรียน 
เลขตัวท่ี 6 และ 7 บอกลําดับก่อนหลังของการศึกษา 

ปรับ
ใหม่ 

7 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า  161  หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า  165 หน่วยกิต 
 

ปรับ
ใหม่ 

8 โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า          
      31  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า       

124 หน่วยกิต  แบ่งเป็น 

โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า      
30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า       
129 หน่วยกิต  แบ่งเป็น 

ปรับ
ใหม่ 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

วิชาชีพครู  50  หน่วยกิต  แบ่งเป็น 
              วิชาการศึกษาบังคับ  36  หน่วยกิต   
              วิชาการศึกษาเลือก     6  หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู   14  หน่วยกิต     
              วิชาเอก   74  หน่วยกิต  แบ่งเป็น      
                   บังคับ 50  หน่วยกิต 
                   เอกเลือก  24  หน่วยกิต 
3. วิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

วิชาชีพครไูม่น้อยกว่า 50  หน่วยกิต   
 วิชาการศึกษา 
       บังคับ  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  

                         เลือก    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
             วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า  

                               14 หน่วยก 
วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า  79 หน่วยกิต   

                    บังคับไม่น้อยกว่า     50 หน่วยกิต 
                     เลือกไม่น้อยกว่า     18 หน่วยกิต 
                     วิชาการสอน            6 หน่วยกิต 
                      
                เลือกจากวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต   
          3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 

การคิดหน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 
น  หมายถึง จํานวนหน่วยกิต 
ท หมายถึง จํานวนเวลาเรียนทฤษฎีโดย 1 หน่วยกิต
เท่ากับ 1  คาบ/สัปดาห์ 
ป หมายถึง จํานวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติโดย 1 หน่วยกิต
เท่ากับ 2  คาบ /สัปดาห์ 
อ  หมายถึง จํานวนเวลาเรียนหรือเวลาทํางานด้วยตนเอง
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  จํานวนหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชา 2 –3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   โครงสร้างหลักสูตร 
            ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   8  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            8  หน่วยกิต   
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หน่วยกิต 
รายวิชา 
   ไม่น้อยกว่า    31  หน่วยกิต 

การคิดหน่วยกิต 
น (ท-ป-อ) 
น  หมายถึง จํานวนหน่วยกิต 
ท หมายถึง จํานวนเวลาเรียนทฤษฎีโดย 1 หน่วยกิต
เท่ากับ 1  คาบ/สัปดาห์ 
ป หมายถึง จํานวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติโดย 1 หน่วย
กิตเท่ากับ 2  คาบ /สัปดาห์ 
อ  หมายถึง จํานวนเวลาเรียนหรือเวลาทํางานด้วย
ตนเองตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย      
จํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชา 2 –3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   โครงสร้างหลักสูตร 
           ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            6    หน่วยกิต   
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             6    หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                      6    หน่วยกิต 
รายวิชา 
ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
ปรับป
รุง
จํานว
น
หน่วย
กิต 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

        1. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  8  หน่วยกิต 
2104101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1        2(2-0-4) 
2104102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2        2(2-0-4) 
2105103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    2(2-0-4) 
2105104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    2(2-0-4)   
      2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์               8  หน่วยกิต 
2100105  สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า   2(2-0-4) 
2100106  ความจริงของชีวิต            2(2-0-4) 
2150101  การคิดและการพัฒนาตน   2(2-0-4) 
2180202  สุนทรียภาพของชีวิต         2(2-0-4) 
       3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์       6  หน่วยกิต 
2150102  วิถีไทย                          2(2-0-4) 
2150203  วิถีโลก                          2(2-0-4) 
2150204  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         2(2-0-4) 
 
 
 4. กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ  
เทคโนโลยี                              9  หน่วยกิต 
4100205  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต     2(2-0-4) 
4100206  การคิดและการตัดสินใจ           2(2-0-4) 
4100207  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต    3(2-2-5) 
4100208  การกีฬาเพื่อสุขภาพ                2(1-2-3) 
 

     1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12  หน่วยกิต 
              ก.  วิชาบังคบั   10   หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน         
                                                  2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการ
เรียนรู้                                           2(1-2-3) 
2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู้                2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     2(1-2-3) 
              ข.  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
2100103  หลักการอ่านและการเขียนคําไทย              
                                             2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ               2(1-2-3) 
2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการ
เขียน                                      2(1-2-3) 
2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน        2(1-2-3) 
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน      2(1-2-3) 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
      2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ์            2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4) 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์                    2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ  
เทคโนโลยี                             6  หน่วยกิต 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     2(1-2-3) 
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4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                      2(1-2-3) 
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน   
                                                      2(1-2-3) 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
โครงสร้างวิชาชีพครู   
วิชาชีพครู    50 หน่วยกิต     ประกอบด้วย 
     กลุ่มวิชาการศึกษา  เรียนไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต  
          1)  รายวิชาบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า  30  
หน่วยกิต 
1100102  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู    6(4-4-10) 
1103201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา                                            3(2-2-5) 
1105201    จิตวิทยาสําหรับครู          3(2-2-5) 
1104301    การวัดและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5) 
1104402    การวิจัยทางการศึกษา              3(2-2-5) 
1101101    ความเป็นครู                     3(2-2-5) 
1102301    การจัดการเรียนรู้          3(2-2-5) 
1102202    การพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 
1106301    การบริหารจัดการในห้องเรียน     3(2-2-5) 
           
 2)  รายวิชาเลือก  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  

 เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
1102107  กิจกรรมร่วมหลักสูตร          2(1-2-3) 
1102109  การพัฒนาทักษะการคิด          2(1-2-3) 
1105104  จิตวิทยาเด็กพิเศษ           2(1-2-3) 
1105105  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น      2(1-2-3) 
1104105  การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา     2(1-2-3) 
1106106  การนิเทศการสอน                      2(1-2-3) 
1105108  มนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู          2(1-2-3) 
1109104  นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู       2(1-2-3) 
1102102  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น          2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
โครงสร้างวิชาชีพครู   
วิชาชีพครู    50 หน่วยกิต     ประกอบด้วย 
   กลุ่มวิชาการศึกษา  เรียนไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต  
      1) รายวิชาบังคับ  เรียนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู 3(2-2-5) 
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสําหรับครู 
                                                       3(2-2-5) 
1103402   นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง     
                การศึกษา                           3(2-2-5) 
1105202   จิตวิทยาสําหรับครู        3(2-2-5) 
1104201    การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
1104302    การวิจัยทางการศึกษา             3(2-2-5) 
1101101    ความเป็นครู                    3(2-2-5) 
1102304    การจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
1102202    การพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 
1100305    การบริหารจัดการในห้องเรียน   3(2-2-5) 
2) รายวิชาเลือก  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  

 เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
1103101  การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา    2(1-2-3) 
1100102  การพัฒนาทักษะการคิด        2(1-2-3) 
1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ         2(1-2-3) 
1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น    2(1-2-3) 
1102203  การนิเทศการสอน         2(1-2-3) 
1100103  มนุษย์สัมพันธ์สําหรับครู        2(1-2-3) 
1109101  นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู     2(1-2-3) 
1102101  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น        2(1-2-3) 
1100104  การสอนเพศศึกษา                   2(1-2-3) 
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กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิ

(1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 
 เรียนไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต    สําหรับผู้เรียนแต่ละ
วิชาเอก 
1107430  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  2(90) 
1107431  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2  2(90) 

(2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 เรียนไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 

1100504  ปฏิบัติการวิชาชีพครู  1          5(350) 
1100505  ปฏิบัติการวิชาชีพครู  2          5(350) 

 

1109202  ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้      
              เบื้องต้น                              2(1-2-3) 
1109303  ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ 
              เบื้องต้น                               2(1-2-3) 
1109404  ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ 
             เบื้องต้น                                2(1-2-3) 
 
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  เรียนไม่น้อยกว่า  
               14 หน่วยกิต 
(1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน เรียนไม่น้อยกว่า   
2 หน่วยกิต    สําหรับผู้เรียนแต่ละวิชาเอก 
1100403  ฝกึปฏิบัติวิชาชีพครู 1          1(90) 
1100404  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  2         1(90) 
(2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 เรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1    6(360) 
1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2    6(360) 

12 หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเอก) 
ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต  
จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา แบ่งเป็น 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต ดังนี้ 
2105157 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอน        
             ภาษาอังกฤษ                        2(2-0-4) 
2105107 สัทศาสตร์และสัทวิทยา            2(2-0-4) 
2105215 วจีภาคและวากยสัมพันธ์          2(2-0-4) 
              เบื้องต้น               
2105102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ1          2(2-0-4) 
2105108 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2         2(2-0-4) 
2105158 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ        2(2-0-4) 
2105155 การอ่านเชิงตีความ                 2(2-0-4) 
2105156 การอ่านเชิงวิเคราะห์              2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 
ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต   
กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า       79 หน่วยกิต ดังนี้ 
     บังคับ                       50 หน่วยกิต 
2105105 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 2(2-0-4) 
2105106  โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2    3(3-0-6) 
2105107 การอ่าน 1                       2(1-2-3) 
2105108  การอ่าน 2                      3(2-2-5) 
2105110  สัทศาสตร์และสัทวิทยา       3(3-0-6) 
2105112 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอน   3(3-0-6) 
             ภาษาอังกฤษ                                 
2105113 การฟัง – การพูด  1           3(2-2-5) 
2105114  การฟัง – การพูด  2          3(2-2-5) 
2105215 การฟัง – การพูด 3             3(2-2-5)         
2105217 การเขียน 1                      2(1-2-3) 

1. 
เพิ่มจํา 
นวน
หน่วย
กิต 
2. 
ปรับป
รุง
รายวิช
าใหม่ 
3. มี
การ
เพิ่ม
วิชากา
รสอน
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              และวิจารณ ์
2105367 การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะ         3(3-0-6) 
             การเขียน 
2105374 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ      2(2-0-4) 
2105362 การเขียนโดยเน้นกระบวนการ   3(3-0-6) 
2105219 พื้นฐานทางวรรณคดีภาษาอังกฤษ2(2-0-4) 
2105329 การแปล 1                           2(2-0-4) 
2105369  พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก       2(2-0-4)      
                                                                     
2105366   การสอนภาษาอังกฤษเป็น        2(2-2-3) 
               ภาษาต่างประเทศ                            
2105476  การประเมินการเรียนรู้             3(2-2-5)      
              ภาษาอังกฤษ                                
2105364  การทดสอบและการวัดผล          3(3-0-6) 
              สําหรับครูภาษา                                     
2105363 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน     2(1-2-3)     
             การสอนภาษา                                        
2105478  การวิจัยในชั้นเรยีนภาษา            3(2-2-5)    
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ดังนี้ 
2105370  ภาษาศาสตร์ประยุกต์              3(2-2-5)  
2105260  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 2      3(2-2-5)
2105261  อรรถศาสตร์เบื้องต้น               3(2-2-5)  
2105372  วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น        3(2-2-5) 
2105328  การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อ      3(2-2-5) 
การสื่อสาร4                                   
2105480  การอภิปรายและโต้วาที           3(2-2-5)
2105482 การอ่านเชิงวิชาการ                 3(3-0-6) 
2105483 การอ่านเพื่อพัฒนาการสอนภาษา 2(2-0-4) 
2105475การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์        3(3-0-6) 
2105446 การแปล 2                           3(3-0-6) 
2105220 วรรณคดีเด็กเบื้องต้น               3(3-0-6)  
2105340 วรรณกรรมร่วมสมัย                3(2-2-5) 
2105485 วรรณคดีตะวันตก                   3(3-0-6) 

2105218 การเขียน 2                       2(1-2-3) 
2105219 วจีภาคและวากยสัมพันธ์1     3(3-0-6) 
2105326  ความรู้เบื้องต้นในการใช้       3(3-0-6) 
              สื่อผสมสอนภาษา                                 
2105329  การแปล 1                      3(2-2-5) 
2105430  การแปล 2                      3(2-2-5) 
2105433 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
             ทางวัฒนธรรม                                    
2105434 การประเมินการเรียนรู้          3(3-0-6) 
             ภาษาอังกฤษ 
2105436  การวิจัยในชั้นเรียนภาษา    3(2-2-5)          
 
 
          เลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ดังนี้               
2105111  พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก   3(3-0-6) 
2105222 พื้นฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)        
2105209 การอ่าน 3                        3(2-2-5) 
2105370 ภาษาศาสตร์ประยุกต์           3(3-0-6) 
2105431 วรรณกรรมไทยและ             3(3-0-6) 
             ประเทศเพื่อนบ้าน                                 
2105435  การผลิตและปรับสื่อ            2(1-2-3) 
              เพื่อใช้สอนภาษา                                  
2105220วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 2     3(2-2-5) 
2105221 วรรณกรรมสําหรับเด็ก           3(3-0-6)       
2105223 ภาษาอังกฤษธุรกิจ                3(3-0-6) 
2105316 การฟัง – การพูด 4               3(2-2-5) 
2105324 การเรียนภาษาด้วยการแสดง    2(1-2-3) 
2105328 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
             และการบริการ                                     
2105432 การศึกษาเอกเทศ                  3(2-2-5) 
2105437 การสมัมนาการสอนภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 
2105438 การอภิปรายและโต้วาที           3(2-2-5) 
2105439 การอ่านงานด้านวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

วิชาเอ
ก 
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2105481 การอ่านงานด้านวัฒนธรรม        3(2-2-5) 
             และศิลปะท้องถิ่น                               
2105259 ภาษาอังกฤษธุรกิจ                  3(3-0-6) 
2105371 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
             และการบริการ                               
2105484 ภาษาอังกฤษเพื่องาน               3(2-2-5) 
              สื่อสารมวลชน 
2105368 ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อ        2(1-2-3) 
             สอนภาษา 
2105477 การผลิตและปรับสื่อเพื่อ           2(1-2-3) 
             ใช้สอนภาษา  
2105365 การเรียนภาษาด้วยการแสดง       2(1-2-3) 
2105479 การสัมมนาการสอน                 2(1-2-3)      
             ภาษาอังกฤษ 
2105452 การศึกษาเอกเทศ                    3(2-2-5) 
                                        
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2104101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1       2(2-0-4) 
               Thai   for  Communication  I 
    ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง การพูด  
การอ่าน และการเขียน  โดยเน้นการฟังและการอ่านเชิง
วิเคราะห์  ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถนําความรู้  ความคิดท่ีได้รับมาพัฒนาตนเอง
อย่างสร้างสรรค์  

 
 

             และศิลปะท้องถิ่น                          
2105440 ภาษาอังกฤษเพื่องาน              3(2-2-5) 
              สื่อสารมวลชน 
2105441 วรรณคดีตะวันตก                  3(3-0-6) 
                                                
วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
2105325  การสอนภาษาอังกฤษเป็น   3(3-0-6) 
               ภาษาต่างประเทศ                           
2105442 พฤติกรรมการสอน            3(2-2-5) 
             ภาษาอังกฤษ   
                                                
เลือกจากวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
คําอธิบายรายวิชาวิชาศึกษาทั่วไป 
2100101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       2(1-2-3) 
    Thai for Communication 
  ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อสาร   ฝึ ก ทักษะใช้ภาษา ใน
ชีวิตประจําวัน  ท้ังด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และ
การเขียน  การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  การนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  ข้อคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ  และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทา งก า รแก้ ไ ขก า ร ใช้ ภ าษา ใน
ชีวิตประจําวัน   ตระหนักถึงคุณธรรม  และมีจิตสํานึก
ต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

13 2104102   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2       2(2-0-4) 
    Thai  for  Communication II 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2104101   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยเน้นการพูด และการเขียนแบบต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   2(2-0-4) 

               English  for  Communication I 
  ฝึกทักษะ ด้านการฟัง พูด  เพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น   การทักทาย การ
กล่าวลา การแนะนําตัวเองและผู้อื่น  การกล่าวขอบคุณ 
การขอโทษ  ฯลฯ  การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อ
ความหมายในชีวิตประจําวัน เช่น การอ่านโฆษณา ฉลาก  
รวมทั้ง การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2105104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   2(2-0-4) 
   English for Communication II 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2105103  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
              ฝึกทักษะ  ด้านการฟัง  พูด  เพื่อให้ข้อมูล
และแสดงความคิดเห็น  ฝึกทักษะการอ่านเพื่อหาหัวข้อ
เรื่อง  การอ่านเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด 
รวมทั้งเขียนข้อความสั้นๆ เพื่อการสื่อสาร 

2100102   การพัฒนาทักษะการพูด        2(1-2-3) 
               และการเขียน 
               Speaking and Writing Skills  
               Development  
                หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน  เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  และร่วมวิจารณ์
เพื่อแก้ไขปรับปรุง  ฝึกการเขียน  การวางโครงเรื่อง 
การเขียนเรียงความ  ความเรียงและบทความ โดยเน้น
การใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น 
และฝึกวิจารณ์ 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
             พัฒนาการเรียนรู้                2(1-2-3) 
   English for Communication and  
             Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจําวันใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา 
การแนะนําตนเองและผู้อื่น  การร้องขอ  การเสนอ
ความช่วยเหลือ  การให้คําแนะนํา  การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและ
การให้ข้อมูล  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ 
แหล่งข้อมูล  เพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพ์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2100105   การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
              ภาษาอังกฤษ                     2(1-2-3) 
     Development of Speaking and  
               Reading Skills in English 
    การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษา 
อังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึกการพูดท้ังรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม  การนําเสนองานหน้าชั้น  และฝึกการ
อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  การอ่านจับใจความ การอ่าน
หนังสือพิมพ์  โฆษณา  เว็บไซต์ 
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เหตุ 

 ไม่มี 2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
    Malay for Communication 
    การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิต 
ประจําวัน  บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  เช่น  การ
ทักทาย   การถามทุกข์สุข  การขอบคุณ   การแนะนํา
แบบง่าย ๆ  ฯลฯ  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

วิชา
ใหม่ 

 ไม่มี 2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
               พฒันาการเรียนรู้               2(1-2-3) 
     Malay for Communication and  
                Learning Development 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู  ด้านการ
ฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียน ในบริบทท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน  ฝึกการอ่านออกเสียงคํา
ภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น  การแนะนําตนเอง  
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คําแนะนํา การ
ติดต่อสอบถามข้อมูลท้ังในและนอกประเทศ  และฝึก
การเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

วิชา
ใหม่ 

 ไม่มี 2100103   หลักการอ่านและการเขียนคําไทย  
                                                2(1-2-3) 
  Principles of Reading and   
                Writing Thai Words 
     หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียน
คําไทย  ศึกษาปัจจัยท่ีทําให้การอ่านและการเขียนคํา
ไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิ เคราะห์  
เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  
อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคําไทยให้ถูกต้อง 

วิชา
ใหม่ 

 ไม่มี 2100106   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา      2(1-2-3) 
               การอ่านและการเขียน                        
     English for Reading and Writing  
                Development 
     พัฒนาการอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อ ให้

วิชา
ใหม่ 



  102  

   
   
   
   
                      
    

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ท้ังด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเป็นต้น 
 
 
 

 ไม่มี 2100109    ภาษามลายูพื้นฐาน            2(1-2-3) 
      Basic Malay  
                 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
ศึ กษ า รู ปป ระ โ ยคพื้ น ฐ าน  กา ร เ ชื่ อ มป ระ โ ยค
 พื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสํานวนภาษา
มลายู ฝึกนําเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
 

วิชา
ใหม่ 

 ไม่มี 2100110   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      2(1-2-3) 
               Chinese for Communication 
     การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิต 
ประจําวัน  บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน  เช่น  การ
ทักทาย  การถามทุกข์สุข  การแนะนําแบบง่าย ๆ ฯลฯ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

วิชา
ใหม่ 

 ไม่มี 2100111   ภาษาอาหรับพื้นฐาน          2(1-2-3) 
     Basic Arabic 

           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคํา 
ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทัว่ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 

วิชา
ใหม่ 

 2100105   สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     
                                           2(2-0-4)          

2100114   สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้     2(1-2-3) 
               ตลอดชีวิต 

วิชา
ใหม่ 
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               Information  for  Study  Skills  
   and  Research 

    ความหมาย  ความสําคัญของสารนิเทศ 
แหล่งสารนิเทศในการศึกษาค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัย  
และเข้าถึงแหล่งของสารนิเทศอื่น ๆ  วิธี การแสวงหา
และรวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเองและการใช้เทคโนโลยีทางสารนิเทศ วิธีการเสนอผล
การศึกษาค้นคว้ าตามรูปแบบและขั้น  ตอนท่ี เป็น
มาตรฐาน 

                Information For Life Long   
                Learning     
               ความหมาย  บทบาท  และความสําคัญ
ของสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  แหล่ง
สารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ  วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา  
ค้นคว้าด้วยตนเอง  วิธีการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 2100106   ความจริงของชีวิต              2(2-0-4) 
               Meaning  of  Life 
     ความหมายของชีวิตการดํารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันการนําเอาความจริงตามหลักศาสนาและปรัชญา
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาแก้ปัญหาชีวิตและ
สังคมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  
ชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

2100112   วิทยาการแห่งความสุข         2(1-2-3) 
     Happiness Study 
     ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ  การมองโลกเชิงบวก  เห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้อื่น และสรรพสิ่งท้ังปวง   การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม  ความฉลาดทาง
อารมณ์  เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน  การ
นําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม  
จริยธรรม  กฎ  กติกาทางสังคม  เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

วิชา
ใหม่ 

 2150101   การคิดและการพัฒนาตน      2(2-0-4) 
              Thinking and Self Development
    ศึกษาธรรมชาติของการคิดทักษะการคิด  
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา การศึกษาตนเองการ
ประเมินและการพัฒนาตนการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้อื่นเพื่อการดําเนินชีวิตท่ีมีคุณค่าและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 

ไม่มี  

 2180202   สุนทรียภาพของชีวิต           2(2-0-4) 
                Aesthetic  Appreciation 
    ศึกษาและจําแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทาง
ความงามความหมายของสุนทรีย์ศาสตร์เชิงการคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสําคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The 
Art of Imagery)    ศาสตร์แห่งการได้ยิน (The Art of 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์                 2(2-0-4)
     Aesthetics Approach 
    ปรัชญาว่าด้วย  ความงาม   ธรรมชาติและ
ศิลปะ  ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์  การรับรู้
ความงาม   ผ่านภาพ   เสียงและการเคลื่อนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลท้ังในด้านแนวคิด 

วิชา
ใหม่ 
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Sound)   และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of 
Movement)   สู่ทัศนศิลป์  (Visual Arts)  ศิลปะดนตรี 
(Musical Arts)   และศิลปะการแสดง(Performing 
Arts)  ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า     จาก  
(1)ระดับการรําลึก(Precognitive)  (2) ผ่านขั้นตอน
ความ คุ้นเคย  (Acquantive)  และ  (3) นําเข้าสู่ขั้น
ความซาบซ้ึง (Appreciative)  เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ประสบการณ์ของความซาบ ซ้ึ งทางสุ นทรี ยภาพ 
(Aesthetic Appreciation) 

เทคนิค  วิธี การในการสร้ างสรรค์และการนํา ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 

 2150102   วิถีไทย                            2(2-0-4) 
               Thai Living 
               ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม
และประเพณีไทย  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญา
ไทย  ปัญหาสังคมไทย  เพื่อดํารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีวิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ  สังคม  อันนําไปสู่การดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียง  โดยศึกษาการพัฒนาตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

2150102   การจัดการทางสังคม           2(2-0-4) 
    Social Management  
    วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพื่อนําไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  แนว 
คิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท้องถิ่น 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 
 

 2150203   วิถีโลก                            2(2-0-4) 
   Global  Society  and  Living  

               ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครองของโลก  ปัญหาของโลกยุค
ปัจจุบัน  การจัดระเบียบโลก  ตลอดจนถึงการปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก 
 

2150101   สังคมภิวัตน์                      2(2-0-4) 
     Socialization 
    ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกา
ภิวัตน์ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสังคมในด้านต่างๆทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

 2150204   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม           2(2-0-4) 
               Man  and  Environment   
              ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดล้อม  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สิ่งแวดล้อม  ระบบกายภาพ
ระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ   การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมบํารุง รักษา  คุ้มครอง
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 
 

 

ไม่มี 
 

ปรับ
ออก 

 ไม่มี 2150103   ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ    2(1-2-3) 
     Life Skills and Public Conscious   
                Mind 
     ความหมายและองค์ประกอบของทักษะ
ชี วิ ต   ทักษะการคิ ดและการตั ดสิ น ใจ   ทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การติดต่อสื่อสาร  ทักษะ
การจัดการตนเอง  และการมีจิตสาธารณะ 

วิชา
ใหม่ 

 4100205   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
               Science for Quality of life 
               ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การนําทักษะกระบวนการและความรู้ทางวิทยา ศาสตร์
มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดํารงอยู่อย่าง
เป็นสุขและมีประสิทธิภาพ   โดยตระหนักถึงผลกระ ทบ
ของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อม  
สังคม   การเมือง   และวัฒนธรรม 

4100102   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา        2(1-2-3) 
               คุณภาพชีวิต 
                Science for the Quality of Life 
                 Development      
                วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสําคัญ
และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม  
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ปรับ
รายละ
เอียด 

 4100206   การคิดและการตัดสินใจ        2(2-0-4) 
              Thinking and Decision Making 
              หลักการและทักษะกระบวนการคิด  การคิด
อย่างมีเหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการใช้
คณิตศาสตร์   เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

4100101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
               Mathematics in Daily Life              
              หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล 
เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่า ซ้ือ  บัญชีรับ -จ่าย ภาษี 
คณิตศาสตร์การ เงินและสถิติ เบื้ องต้น  เพื่ อการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  

วิชา
ใหม่ 

 4100207   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
                                                 3(2-2-3) 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน      
                                                   2(1-2-3) 

1.ปรับ
หน่วย
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

               Information Technology for Life 
    ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology) และคอมพิวเตอร์ท่ีมี
อิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ  ได้แก่   เครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูล  การจัดการและ
การใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรม ระบบและโปรแกรม
ประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล  การแสวง หาความรู้  
และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
และจากระบบฐาน ข้อมูล  แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
นํามาใช้ใน  การทํา  รายงานการนําเสนอผลงาน และ
การดํารง ชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการ
เคารพสิทธิทางปัญญา 
 

    Information Technology in  
              Daily Life                         
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน  การประยุกต์ใช้คลังความรู้  กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ  ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

กิต 
2. 
ปรับ 
ปรุง
คําอธิ
บาย
ราย 
วิชา 
 

13 คําอธิบายรายวิชาชีพครู 
1100101   ภาษาไทยสําหรับครูเพื่อพัฒนาการ 
               เรียนรู้                             3(2-2-5) 
     Thai Language for Teacher  
                Learning Development 
 ศึกษาธรรมชาติของภาษา  การใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร หลักการใช้ภาษาไทย    การฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาท้ังในด้านการฟัง   การพูด  การอ่าน  และการ
เขียน  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู 
 
 
 
 
1100103   ภาษาอังกฤษสําหรับครูเพื่อพัฒนาการ 
              เรียนรู้                           3(2-2-5) 
               English Language for Teacher  
              Learning Development 
              ศึกษาและฝึกทักษะทั้งสี่  คือ  การฟัง  การ
อ่าน  การเขียน  การพูดงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขา

คําอธิบายรายวิชาชีพครู 
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสําหรับครู 
                                        3(2–2-5)   
             Thai Language and Technology for  
             Teacher 
             ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาไทย  เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การ
ใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการจัดพิมพ์
เอกสาร  โปรแกรมการนําเสนอผลงานวิชาการ การใช้
ข้ อ มูลจากอิน เตอร์ เน็ ต  การใช้ ระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้จนสามารถเป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี    3(2–2-5)  
              สําหรับครู   
              English Language and Technology 
              for Teacher 
              ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่าง

1. 
ปรับ 
ปรุง
ชื่อ
วิชา 
2. 
ปรับ 
ปรุง
คําอธิ
บาย
ราย 
วิชา 
3.ปรับ 
ปรุง
รหัส
วิชา 
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หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

ต่าง ๆ  เช่น  สื่ออิเลคทรอนิกส์  เพื่อสนับสนุนการเรียน
และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  เป็นต้น 

ถูกต้อง ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐาน การใช้งานระบบปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการ
จัดพิมพ์เอกสาร  โปรแกรมการนําเสนอผลงานวิชาการ 
การใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้จนสามารถเป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1105102   จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู   

                                                    3(2-2-5) 
                Psychology and Guidance for  
                Teachers 
                ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์  
การส่งเสริมพัฒนาการ  ทฤษฎีการเรียนรู้  และการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ  การส่งเสริม
ความถนัดและความสนใจของผู้ เรียนศึกษาความรู้
เบื้องต้น หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ  สําหรับการแนะแนว
และการให้คําปรึกษา  การจัดกิจกรรมแนะแนวและให้
คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู             3 (2– 2-5) 
   Psychology for Teacher 
           ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และพัฒนาการของมนุษย์จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยา
การแนะแนวและให้คําปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพ การส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1. 
ปรับป
รุงชื่อ
วิชา 
2. 
ปรับป
รุง
คําอธิ
บาย
ราย 
วิชา 

 

 1104201  หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา
                                                    3(2-2-5) 
              Principles of Educational  
              Measurement and Evaluation 

             ความหมายของการทดสอบการวัดและการ
ประเมินผลบทบาทของการประเมินผลทางการศึกษา
จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล  เทคนิคท่ีใช้
ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย  ลักษณะของเครื่องมือเทคนิคในการวัดท่ีดี  การ
สร้างแบบ ทดสอบชนิดต่าง ๆ  การบริหารการสอบ  สถิติ
เบื้องต้นในการวัดและประเมินผลประเมินผลเพื่อจัดการ
เรียนรู้   การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบการแปล
ความหมายของคะแนนในการสอบ    ระเบียบการ

1104201   การวัดและประเมินผลการศึกษา   
                                                 3(2–2-5) 
              Educational Measurement and     
              Evaluation 
   ศึ ก ษ าหลั ก ก า ร  เ ท คนิ ค ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการศึกษาการสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผล 
และประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัต ิ 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม สามารถนําผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
หลักสูตร 
 
 

1. 
ปรับป
รุงชื่อ
วิชา 

2. 
ปรับ 
ปรุง
คําอธิ
บาย
ราย 
วิชา 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

ประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 1104403   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
               Research for Learning  
               Development 
              ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ความหมาย ความสําคัญและความจําเป็นของการวิจัยใน
ชั้นเรียน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกวิเคราะห์ปัญหา
ในชั้นเรียน การวางแผนการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอ
และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ 

1104302    การวิจัยทางการศึกษา        3 (2–2-5) 
                Educational Research  
      ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการวิจัย 
การออกแบบการวิจัยกระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการ
วิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัยการ
นําเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการ
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการ
เพื่อทําวิจัย การทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

 

1. 
ปรับ 
ปรุง
รหัส
วิชา2.
ปรับ
ชื่อ
วิชา 
3.ปรับ
คํา 
อธิ 
บาย
ราย 
วิชา 

 1102201    หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้   
                                                    3(2-2-5) 
                Methods of Teaching and  
                Management of Learning 

                 ความหมายและความสําคัญของการสอน
และการจัดการเรียนรู้ระบบการสอน และการจัดการ
เรียนรู้  การจัด การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เทคนิคและวิธีสอนแนวใหม่  การสอนแบบ
บูรณาการ  กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้  การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้  การฝึกทักษะ
การสอนแบบจุลภาค  การจัดทําแผนการเรียนรู้  การฝึก
ปฏิบัติการสอน 

1102304   การจัดการเรียนรู้               3(2–2-5) 
    Learning Management 
    ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การ
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูร
ณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ และการพัฒนานวัตกรรม
ในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญและการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. 
ปรับ 
ปรุง
รหัส
วิชา 
2.ชื่อ
วิชา 
3.
คําอธิ
บาย
ราย 
วิชา 

 1102203  หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                   3(2-2-5) 
   Curriculum and Provision of Basic  
              Education 
   ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร  หลัก

1102202  การพัฒนาหลักสูตร            3 (2–2-5) 
   Curriculum Development 
   ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ
ความเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์  
และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความหมายความสําคัญ

1. 
ปรับ 
ปรุง
รหัส
วิชา 
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ลําดับ
ที่ 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรแบบต่าง ๆ 
โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน  
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา ในหลักสูตร  
หนังสือเรียนและหลักสูตรอื่น ๆ  แหล่งเรียนรู้  การวัด
และการประเมิน  การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 

ของหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร  รูปแบบหลักสูตร  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร การวิเคราะห์ การจัดทํา
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้
หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร 

2.ชื่อ
วิชา 
3.
คําอธิ
บาย
ราย 
วิชา 

 1106302   การบริหารจัดการชั้นเรียน     3(2-2-5) 
     Classroom Management 
               ความหมาย  ความสําคัญ  ของชั้นเรียนและ
การปกครองชั้นเรียน  ปรัชญา แนวคิดและวิวัฒนาการ
ทางการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการปกครองชั้นเรียน 
หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนและการ
ปกครองชั้น เรียน  การพัฒนาผู้ เรียนวัยต่างๆ  การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนและปัญหาการปกครองชั้น
เรียน เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ มีปัญหา 
เทคนิควิธีและกระบวนการ 

1102305 การบริหารจัดการในห้องเรียน  3(2–2-5) 
 Classroom Management 

  ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
ภาวะผู้นําทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การ
เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การทํางานเป็นทีมการจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัด
โครงการและกิจกรรมเพื่ อพัฒนา  การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน   

1. 
ปรับ 
1.ปรุง
รหัส
วิชา 
2.ปรับ
ชื่อ
วิชา 
3.ปรับ
คําอธิ
บาย 
ราย 
วิชา 

 1102101   การพัฒนาทักษะการคิด         2(1-2-3) 
              Thinking Skill Development 

  ความหมายและความสําคัญของทักษะการ
คิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทางสติปัญญา  
และการคิดของมนุษย์  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบ
ต่าง ๆ  เช่น  การคิดแบบเอกนัย  การคิดวิเคราะห์  การ
คิดสังเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ  การ
คิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การนําเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด  การส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการคิด  การออกแบบและวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการ

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด          2(1-2-3)
             Thinking Skill Development 
   ความหมาย และความสําคัญของทักษะการ
คิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา 
และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบ
ต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และจินตนาการ  การคิ ดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การนําเสนอความคิดและแผนผังความคิด 
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

1.ปรุง
รหัส
วิชา 
2.ปรับ
ชื่อ
วิชา 
3.ปรับ
คําอธิ
บาย 
ราย 
วิชา 
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ที่ 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

ประเมินผลทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

 ไม่มี 
 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น  2(1-2-3) 
              Adolescence Guidance     
              Psychology 
   วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น 
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะ
แนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การ
จัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา 
อาชีพ สังคม และส่วนตัว 
 

วิชา
ใหม่ 

 1104101  การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา  2(1-2-3) 

              Independent Study in Education 
              นักศึกษาเลือกศึกษาเรื่องที่สนใจ 1 เรื่อง โดย
จัดทําเป็นโครงการภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอน 

ไม่มี  

ปรับ
ออก 

 ไม่มี 1102203   การนิเทศการสอน    2(1-2-3)
    Instructional Supervision 
    จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการ
นิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศ การสอน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน 
การประสานงานระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศการ
สอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และ
แนวโน้มการนิเทศการสอน 
 

วิชา
ใหม่ 

 ไม่มี 1100103   มนุษย์สัมพันธ์สําหรับคร ู 2(1-2-3)      
              Human Relationship for Teacher 
    ศึกษาความหมายและความสําคัญของ
มนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวกบครู หลักการ องค์ประกอบ 
กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์สําหรับ
ครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ใน
โรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย์สัมพันธ์สําหรับ

วิชา
ใหม่ 
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เหตุ 

ครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
แห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

 1109101  นันทนาการเบื้องต้นสําหรับครู  2(1-2-3) 
              Introduction to Recreation  for  
              Teachers 
              ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  ความมุ่งหมาย
และความสําคัญของนันทนาการ  ความสําคัญของ
นันทนาการต่อชีวิตประจําวัน  ประเภทของนันทนาการ
สําหรับเด็ก  การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สําหรับ
เด็ก  ความรับผิดชอบในการนันทนาการสําหรับตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียนและชมุชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

 
 

ไม่มี 
 
 

ปรับ
คําอธิ
บาย
ราย 
วิชา 

 1102102   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น     2(1-2-3) 
    Curriculum Development for Local 
    ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวน 
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร  
ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ 
จุดหมาย  โครงสร้างของหลักสูตร การจัดประสบการณ์
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การ
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

 

1102101  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3)
      Local Curriculum Development  
      ค ว า ม รู้ ท่ั ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล
หลักสูตร ความเป็นมาและความสําคัญของหลักสูตร 
หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 

ปรับป
รุงรหัส
วิชา 

 ไม่มี 1100104 การสอนเพศศึกษา2(1-2-3)  
           Sexuality Education   
 ศึกษา ฝึกการคิดวิเคราะห์และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ 
อนา มั ย เ จ ริ ญพั น ธุ์   กา ร ดู แลสุ ขภ าพทา ง เพศ 
สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทความ
รับผิดชอบ เพศสภาพและเพศสรีระ อิทธิพลของสังคม
และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออก

วิชา
ใหม่ 
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ทางเพศ ทักษะการตัดสินใจต่อรอง และสื่อสารความ
ต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบน
ฐานของกา ร เ ค า รพ ในสิ ท ธิ ข อ งผู้ อื่ น  โ ดย เน้ น
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อ
ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัยและรับผิดชอบ 

 ไม่มี 1109202 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรู้   
             เบื้องต้น  2(1-2-3) 
  Cub Scouts and Junior Girl Guides 
             Basic Unit Leader Training Cours      
            วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสํารอง ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการ
ลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตร
นารีสํารองขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง 
วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชา
พิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการ
ลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการ
อยู่ค่ายฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้น
ความรู้เบื้องต้น  
 
 
 
 
 

 

 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

1109303 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ 

              เบื้องต้น                2(1-2-3) 
 Scouts and  Girl Guides Basic Unit  
            Leader Training Course 

            การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม
ลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การ
ลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม
ลูกเสือสามัญวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ใน

วิชา
ใหม่ 
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การเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการ
ลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและ
การสอน การวางแผน หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริม
กิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตสํานึก
สาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี  
 

 ไม่มี 1109404  ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น 
              ความรู้เบื้องต้น  2(1-2-3) 
    Senior Boy Scouts and Girl Guides  
               Basic Unit Leader Training Course 

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการ
ลูกเสือ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและ
วิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ 
ระบบหมู่ ท่ีประชุมนายหมู่ การประชุมภายในหมู่และ
กอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ บทบาทการทํางานร่วมกับคนอื่นและชุมชน 
เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐม
พยาบาล การมีจิตสํานึกสาธารณะ  และการประชุมกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่  

 
 
 
 

 

วิชา
ใหม่ 

14 คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเอก) คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 2105158หลักการอ่านภาษาอังกฤษ          2(2-0-4) 
English Reading Techniques   
               Study reading principles and practice 

2105107 การอ่าน 1 2(2-0-4) 
Reading  1  

ลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ

ปรับ
ราย 
วิชา
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reading in the lines both at the complex 
sentence level and at the paragraph level.  
Understand   language patterns, including 
references and connectives using context clues, 
skills for discovering meaning of new words and 
reading for main ideas. 
 
 
2105155การอ่านเชิงตีความ          2(2-0-4) 
Reading for Interpretation         
 Practice reading between the lines; 
how texts create relationship between writer 
and reader, how to bring in background 
knowledge and  interact with new information 
in different text types; differentiate ideas and 
opinions; interpret texts, i.e. developing skills in 
questions about texts where the answers can 
not be located in sentences. 
 
 
2105156การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   2(2-0-4)
 Analytical and Critical Reading 
 Practice reading beyond the lines to 
determine the opinions and attitudes of the 
writer analytically and critically.  There should 
be variety  of texts including newspaper articles, 
editorials, critical reviews, excerpts  from the 
Internet; all showing a variety of writing styles 
which may be  used for determining writers’ 
opinions and attitudes. 
 
 
 

อ่านและการฝึกอ่านทั้งระดับประโยค และอนุเฉท การ
ทําความเข้าใจรูปแบบของภาษา โดยใช้บริบท การ
สร้างทักษะสําหรับการเข้าใจความหมายของคําใหม่
และการอ่านเพื่อค้นหาประเด็นและใจความสําคัญ 
                     This course aims to study 
reading principles and practice reading both 
the complex sentence level and the 
paragraph level.Understand language patterns, 
including references and connectives, using 
context clues, skills for discovering the 
meaning of new words and reading for topic 
and main ideas. 
 
2105108 การอ่าน 2          3(2-2-5) 
 Reading 2   
 เ ป็ น วิ ช า ที่ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร เ รี ย น  English 
Reading 1 วิชานี้เน้นการฝึกอ่านแบบ  
 ตีความ ข้อความที่สื่อระหว่างผู้ เขียนและ
ผู้อ่านโดยนําประสบการณ์ของผู้อ่านและข้อมูลใหม่จาก
บทความประเภทต่างๆ ฝึกแยกแยะระหว่าง ข้อเท็จจริง 
ความคิดเห็นรวมทั้งตีความบทความต่างๆได ้
 
            English Reading 1 is a pre-requisite 
course. This course aims to practice reading 
between the lines, how texts create 
relationship between writer and reader, how 
to bring in background knowledge and  
interact with new information in different text 
types. Differentiate facts and opinions as well 
as interpret texts are also included. 
   
 
 
 

ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับ
ราย 
วิชา 
รายละ
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วิชา
ภาษา 
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2105367 การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
 Reading for Writing skill        3(3-0-6)
 This course emphasizes the integration 
of the skills from reading to writing. To achieve 
this course, teacher students should read more 
to improve their writing skill and they should 
obtain some ideas and some writing patterns 
from reading as an authentic guided model 
before they can develop their own piece of 
writing.  Some good sample sentences obtained 
from reading which the teacher assigned before 
students begin to write are essential as the 
sentences will give them some ideas of how 
paragraphs are organized, including how syntax 
and semantic structure take a crucial role in 
writing presentation. 

        
2105309 การอ่าน 3                    3(2-2-5) 
             Reading 3 
            การอ่าน 2 เป็นรายวิชาท่ีต้องลงเรียนก่อน 
ฝึกอ่านตีความ วิเคราะห์วิจารณ์ความ คิดเห็นและ
ทัศนคติของผู้เขียน เนื้อหามีความหลากหลาย ท้ัง
บทความในหนังสือพิมพ์ บทบรรณาธิการ บทวิจารณ์ 
ข้อความที่ตัดตอนมาจากอินเทอร์เน็ตซ่ึงแสดงถึงความ
หลากหลายของรูปแบบในการเขียนซ่ึงอาจนําไปใช้
ตัดสินความคิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียนได้ 
            English Reading 2 is a prerequisite 
course. Practice reading beyond the lines 
determine the opinions and attitudes of the 
writer analytically and  critically.  There should 
be variety of texts including newspaper 
articles, editorials, critical reviews, excerpts 
from the Internet; all showing a variety of 
writing styles which may be used for 
determining writers’ opinions and attitudes. 

 2105328การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  4
       3(2-2-5) 
Listening and Speaking English for 
Communication 4                     
 This course provides practice in 
interpreting articles, plays, documentaries, 
news, reports and video tapes according to 
their own field and then forming and expressing 
opinions on them, including practice in public 
speaking, talks, lecture and oral reports. 
 
 
 
 

2105113 การฟัง-การพูด 1      3(2-2-5) 
Listening and Speaking 1 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะการฟัง
และพูดเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ การสนทนา
แลกเปลี่ยนข้อมูล, ลักษณะของเสียงและการออกเสียง 
ลักษณะการพูดภาษาอังกฤษ การเชื่อมคํา เสียง การ
เน้นเสียงและระดับเสียงสูงต่ํา 

 
             This course is designed to develop 
listening and speaking skills for basic 
communication in various situations. The focus 
will be put on extended discourse in dialogue 
for information retrieval as well as sound 
recognition and pronunciation. Features of 

ราย 
วิชา
ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราย 
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ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spoken English such as linking, assimilation, 
weak forms, stress and intonation are also  
included. 
 
 
 
 
2105114   การฟัง-การพูด 2    3(2-2-5) 

   Listening and Speaking  2 
              วิชาต่อเนื่ องจากวิชาการฟั ง -การพูด1 
มุ่งเน้นในการให้และรับข้อมูลในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
งาน เช่น การสัมภาษณ์ การจดบันทึกย่อ และการให้
คําแนะนํา 
               Listening and Speaking for 
Communication 1 is a prerequisite course. 
This course emphasizes giving and receiving 
information in professional and job related 
situations. This includes interviewing, reporting, 
note-taking and giving instructions. 
             
2105215    การฟัง-การพูด 3 3(2-2-5) 
               Listening and Speaking 3 
              วิชาต่อเนื่องจากวิชาการฟัง-การพูด 2 
มุ่งเน้นทักษะการฟังและพูดตาม ประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องใน
ลักษณะการพูดท่ีมีความแตกต่างกัน การฟังบทสนทนา
จากเจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อให้
ชาวต่างชาติเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรม แ ล ะ ค ว า ม รู้
ท้องถิ่น 
              Listening and Speaking for 
Communication 2 is a prerequisite course.  
This course emphasizes listening and speaking 
skills on selected topics through different 
styles of speech. Listening to authentic spoken 

วิชา 
ใหม่ 
รายละ
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ไม่มี 

discourse and using English to convey local 
culture and knowledge to foreigners are also 
focused. 

            
 2105316    การฟัง-การพูด 4     3(2-2-5) 

       Listening and Speaking  4 
                วิชาต่อเนื่องจากวิชาการฟัง-การพูด 3 
ตีความและแสดงความคิดเห็น บทความ ละคร สารคดี 
ข่าว รายงานและวิดิโอเทป การพูดในที่สาธารณะ การ
เจรจาและการรายงานปากเปล่า 
 
 
 
                Listening and Speaking 3 is a 
prerequisite course. This course provides 
practice in interpreting and expressing 
opinions, articles, plays, documentaries, news, 
reports and video tapes according to their 
own field. Public speaking, negotiations and 
oral reports are included. 

 ไม่มี 2105111 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก    3(3-0-6)
Introduction to Western Culture 

           เปรียบเทียบความรู้ทางวัฒนธรรมพื้นฐานของ
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดกับวัฒนธรรม
ของผู้เรียนเองเพื่อให้เห็นความเหมือนและความต่าง 
อภิปรายข้อถกเถียงในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและเป็นข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
            Comparing the culture background of 
the English speaking countries and the 
students’ own culture to get insight into the 
similarities and differences.  Controversy in 
cross – cultural communication will be 

ราย 
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discussed to develop intercultural awareness 
and used it as information in providing best 
benefit to the learners. 

 2105374 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 
      2(2-0-4) 
                Guided Writing          
 Focus on features of paragraph writing: 
correctness of the main sentences, supporting 
sentences and grammatical structures including 
punctuation marks. 

2105217   การเขียน 1                 2(1-2-3)
    Writing 1   
    ทบทวนชนิดของคําเบื้องต้น เข้าใจในกฎ 
หน้าท่ีและสามารถใช้รูปแบบไวยากรณ์และกาลเพื่อ
เขียนประโยคที่ถูกต้องและชัดเจนฝึกโครงสร้างประโยค
และเข้าใจความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา 
ตัวอย่างประโยคที่ผู้สอนมอบหมายให้อ่านก่อนลงมือ
เขียนซ่ึงมีส่วนสําคัญให้เห็นหลักในการจัดลําดับย่อหน้า
รวมถึงโครงสร้างไวยากรณ์และความหมายในการ
นําเสนองานเขียน 
             The course reviews the basic parts of 
speech. Students will be guided to understand 
rules, functions and be able to use 
grammatical styles and tenses to write 
accurate and clear sentences. Practice on 
sentence structure and mastering subject-verb 
agreement will be focused. Some good 
sample sentences obtained from reading 
which the teacher assigned before students 
begin to write are essential as the sentences 
will give them some ideas of how paragraphs 
are organized including how syntax and 
semantic structure take a crucial role in writing 
presentation. 
        

ปรับ
ใหม่ 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105215 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์เบื้องต้น 
                    2(2-0-4) 
   Morphology and Syntax 
   This course introduces the internal 
structure of words: the different ways words are 

2105219 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 1 
        3(3-0-6) 
 Morphology and Syntax 1 
 ศึกษาโครงสร้างภายใจของคํา วิธีสร้างคํา
แบบต่างๆ การใช้คําในประโยค โครงสร้างพื้นฐาน การ

1.ปรับ
ชื่อ
วิชา 
2.ปรับ 
หน่วย
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formed and how words are used in sentences.  
Basic sentence structures and syntactic analysis 
using traditional and structural linguistic theories 
are presented.  It also includes the ways in 
which word combination and word order affect 
communication. 

วิ เคราะห์ประโยคตามทฤษฎีดั้ ง เดิ มและทฤษฎี
โครงสร้าง ศึกษากลุ่มคําและการเรียงคําท่ีมีผลต่อ
ความหมายเพื่อการสื่อสาร 
            This course introduces the internal 
structure of words: the different ways words 
are formed and how words are used in 
sentences.  Basic sentence structures and 
syntactic analysis using traditional and 
structural linguistic theories are presented.  It 
also includes the ways in which word 
combination and word order affect 
communication. 

กิต 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 ไม่มี 2105218    การเขียน 2 3(2-2-5) 
      Writing 2 
                การเขียน 1 เป็นวิชาท่ีต้องลงเรียนก่อน 
วิชานี้เน้นเกี่ยวกับลักษณะของการเขียนอนุเฉทเช่น 
ประโยคหลัก ใจความสําคัญ ประโยคสนับสนุนใจความ
หลัก ความถูกต้องของประโยคและโครงสร้างไวยกรณ์
รวมทั้งการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
                Writing 1 is a prerequisite course. 
This course focuses on features of paragraph 
writing, e.g. topic sentence, main idea, thesis 
statement, supporting detail, correctness of 
the main sentences and grammatical 
structures including punctuation. 

ราย 
วิชา
ใหม่ 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105219     พื้นฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ      
       2(2-0-4) 
      Introduction to Literature 
     This course aims to distinguishing 
literary from non – literary language and forms.  
Basic concepts and terminology used in fiction, 
poetry and drama e.g. setting, plot, conflict 
characterization, tone and mood, literary 

2105222 พื้นฐานวรรณคดีภาษาอังกฤษ 
              3(3-0-6) 

Introduction to Literature 
             ศึกษาภาษาและรูปแบบของวรรณคดี 
คําศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในงานร้อยแก้ว ร้อยกรองและการ
ละคร  ศึ กษาและอภิป รายกลวิ ธี ก า รประพั น ธ์
สุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม ผู้เรียนสัมผัสคุณค่าของ
วรรณคดีโดยการอ่านผลงานที่คัดสรร 

ปรับ 
หน่วย
กิต 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
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devices, comedy, tragedy, etc. are introduced 
and discussed.  Students will gain an 
appreciation for literature through readings of 
selected literary works. 

            This course aims to distinguishing 
literary from non – literary language and 
forms.  Basic concepts and terminology used 
in fiction, poetry and drama e.g. setting, plot, 
conflict characterization, tone and mood, 
literary devices, comedy, tragedy, etc. are 
introduced and discussed.  Students will gain 
an appreciation for literature through readings 
of selected literary works. 
              

 

 2105329      การแปล 1                  2(2-0-4) 
       Translation 1         
       This course introduces students to 
principle of translation from English   into Thai 
and Thai into English from the level of 
sentences onto paragraph; focusing on syntactic 
structures, meaning of words and idioms. 

2105329     การแปล 1               2(1-2-3)     
                 Translation 1 
                 หลักการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย 
และภาษาไทยเป็นอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประโยคจนถึง
ระดับอนุ เ ฉท  มุ่ ง เน้ น ใน โครงสร้ า ง รู ปประ โยค 
ความหมายของคําและสํานวน 
                 This course introduces students to 
principle of translation from English into Thai 
and Thai into English from the level of 
sentences onto paragraph; focusing on 
syntactic structures, meaning of words and 
idioms. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับ
หน่วย
กิต 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105366 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
                     2(1-2-3) 

210532 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
                          3(3-0-6) 

ปรับ
หน่วย
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                  Principles and Methodology in  
                  Teaching English as a Foreign   
                  Language  
                  Examine the development of 
principles, methods of teaching and trends in 
teaching and learning English.  Study varieties of 
English Language Teaching approaches. 
Integrate and demonstrate teaching approaches 
In teaching four language skills: listening, 
speaking, reading and writing by practicing 
writing lesson plans. They will be applied in 
teaching demonstration; peer-teaching, 
microteaching and language activities focusing 
on learner centered styles. 

            
           Teaching English as a Foreign    
            Language   
           ศึกษาพัฒนาการของหลักการสอน วิธีการสอน
แบบต่างๆ และแนวโน้มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
บูรณาการการสอนทั้งสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ฝึก
เขียนแผนการสอน 
             Examine the development of 
principles, methods of teaching and trends in 
teaching and learning English.  Study varieties 
of English Language Teaching approaches. 
Integrate and demonstrate teaching 
approaches in teaching four language skills: 
listening, speaking, reading and writing by 
practicing writing lesson plans.  

กิต 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105368 ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อสอนภาษา
       2(1-2-3) 
             Introduction to Multimedia in the   
             English Classroom          
 This course emphasizes the study of 
technological tools for language teaching, such 
as audio tape, video, computer hardware, 
software and the Internet. 

2105326   ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อผสมสอน  
               ภาษา   3(3-0-6) 
               Introduction to Multimedia in   
               English Classroom 
              ศึกษาการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสอน
ภาษ  เ ช่ น  ซีดี วี ดิ โ อ  ฮาร์ ดแวร์  ซอฟท์แวร์ และ
อินเตอร์เน็ต 
              This course emphasizes the study of 
technological tools for language teaching such 
as CD, video, computer hardware, software 
and the Internet. 
    

ปรับ
หน่วย
กิต 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105476  การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ          
                                           3(2-2-5) 
  Language Learning Assessments
 This course introduces the 
characteristics of language learning assessment: 
portfolio assessment, content area assessment 

2105434 การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3(3-0-6) 

      Language Learning Assessments 
           ลักษณะการประเมินการเรียนรู้ภาษา การ
ประเมินผลงาน การประเมินขอบข่าย เนื้อหาและ
เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ป ร ะ เ มิ น เ ช่ น เ ดี ย ว กั บก า รส ร้ า ง

ปรับ
หน่วย
กิต 
รายละ
เอียด
วิชา
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and the  tools for assessment.  Practicing and 
planning authentic evaluation, appropriate 
English assessment for their own teaching, 
situation and  goals.  Analysis the test quality 
and interpret the test score.  It also includes 
the study in basic education assessment. 

แบบทดสอบและองค์ประกอบที่ใช้การฝึกและวาง
แผนการประเมินทักษะทางภาษาที่ใช้จริง การประเมิน
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการสอน สถานการณ์และ
เป้าหมายของตน การฝึกเขียนแบบทดสอบ คุณภาพ
แบบทดสอบ การตีความคะแนนการสอบ 
            This course introduces the 
characteristics of language learning assessment 
: portfolio assessment, content area 
assessment  and the tools for assessment as 
well as test construction and its components. 
It includes practicing and planning authentic 
language skills evaluation, appropriate English 
assessment for their own teaching, situation 
and goals.  Practical exercises in writing test 
items, analytical test quality as well as test 
score interpretation are also included. 
           

ภาษา 
ไทย 
 

 ไม่มี 2105442 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
             3(2-2-5) 
             Teaching Behavior 
                วิธีการสอนและแนวโน้มในการสอน
ภาษาอั งกฤษ  ฝึกปฏิบั ติ ก ารสอนภาษา เพื่ อสื่ อ
ความหมายและการนําไปใช้ในชั้นเรียน สังเกตการสอน
และวิเคราะห์บทเรียนที่ใช้ในโรงเรียน เตรียมแผนการ
สอนและเอกสารประกอบการสอน สาธิตการสอน การ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและ
กิจกรรมทางภาษาอื่นๆ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก 
              The course is designed to examine 
how to differentiate approaches and methods 
that can be used appropriately in ELT. The 
course is also required students to 
demonstrate their teaching based on 
approaches and method learned. The 

ราย 
วิชา
ใหม่ 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
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teaching demonstration such as peer teaching, 
micro teaching includes classroom 
observations, teaching material analysis. The 
course also provides students how to prepare 
the lesson plan and the teaching materials 
relevant to various language activities 
according to learner-centered approach.  
            
 
 

 2105220 วรรณคดีสําหรับเด็ก              3(3-0-6) 
 Children’s Literature  
            This course is an introduction to 
examine to the range of major forms and 
genres in children’s literature, focusing on 
important traditions, themes and conventions, 
and exploring their relevance to the linguistic 
and imaginative development of young readers.  
Areas of study may include: folklore, fairly tales, 
riddles, lullabies, nursery rhymes, fantasy 
literature, picture books and classic children’s 
literature. 

2105221     วรรณคดีสําหรับเด็ก 3(3-0-6) 
                 Children’s Literary Works 
                ความหมาย ลักษณะและรูปแบบของ
วรรณกรรมสําหรับเด็ก ตัวอย่างรูปแบบงานวรรณกรรม 
เช่น ปริศนาคําทาย เพลงกล่อมเด็ก บทกลอนหรือบท
เพลงสําหรับเด็ก นิทาน เทพนิยายและสมุดภาพ ผู้เรียน
ได้อ่านและอภิปรายผลงานวรรณกรรมคลาสสิคสําหรับ
เด็ก 
                This course is an introduction to 
examine to the range of major forms and 
genres in children’s literature, focusing on 
important traditions, themes and conventions, 
and exploring their relevance to the linguistic 
and imaginative development of young 
readers.  Areas of study may include: folklore, 
fairly tales, riddles, lullabies, nursery rhymes, 
fantasy literature, picture books and classic 
children’s literature. 
 

ปรับ 
รหัส 
 
ปรับ
ชื่อ
และ
รายละ
เอียด
วิชา 
 

 2105259ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business English   
 Study of the English used in a business 
context.  Concentration on improving the  

2105223     ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6)    
                 Business English         
                การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบท
ทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาสําหรับ

ปรับ 
รหัส 
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 language needed for an inter-office 
communication.  Examination on necessary  
form of letter, memo and agenda, minutes of 
meeting and other common business articles.  
Development of speaking and listening skill 
through  interactive practices in authentic 
situation of  business transactions.  The 
introductory reading on business materials can 
be included for the greater understanding in 
business communication. 

การสื่อสารในสํานักงาน ศึกษารูปแบบของการเขียน
จดหมาย บันทึกข้อความและวาระการประชุม การ
พัฒนาทักษะการพูดและการฟัง ทักษะและการโต้ตอบ
ในสถานการณ์จริง รวมถึงการอ่านเกี่ยวกับการดําเนิน 
ความเข้าใจในการสื่อสารทางธุรกิจมากขึ้น 
               Study of the English used in a 
business context.  Concentration on improving 
the language needed for an inter-office 
communication.  Examination on necessary  
form of letter, memo and agenda, minutes of 
meeting and other common business articles.  
Development of speaking and listening skill 
through  interactive practices in authentic 
situation of  business transactions.  The 
introductory reading on business materials can 
be included for the greater understanding in 
business communication. 
            

 2105260 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 2   3(2-2-5)
  Morphology and Syntax 2 
            A study on the meaning system 
focusing on denotative and connotative 
meaning of words, sentences and paragraphs.  
Meaning changes are also studied.   

2105220 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 2    3(3-0-6) 
Morphology and Syntax 2 

            ศึกษาระบบความหมายโดยเน้นความหมาย
ตามตัวอักษรและความหมายเชิงชี้แนะ ศึกษาระบบ
ประโยคและอนุเฉท รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของ
ความหมาย 
               A study on the meaning system 
focusing on denotative and connotative 
meaning of words, sentences and paragraphs.  
Meaning changes are also studied. 
       
 

ปรับ 
หน่วย
กิต 

 2105365 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 2(1-2-3)
   English Drama   The 
course focuses on drama as a learning medium 

2105324   การเรียนภาษาด้วยการแสดง 2(1-2-3)
    English  Drama  
              วิชานี้มุ่งเน้นการเรียนภาษาด้วยการแสดง 

 
ปรับ 
รหัส 
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concentrating on activities in the classroom.  
Emphasis on how teachers can develop their 
students oral communication skills, widen their 
range of speech repertories and encourage 
creativity by offering a variety of experiences 
which will provide a context for reading and 
writing.  Development of all four language skills 
incorporated drawing on resources from the 
oral  tradition, children’s literature as well as 
non-fiction. 

เน้นยํ้าการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทละครเป็นตัวช่วย 
ท้ังยังสามารถให้นักศึกษาฝึกการเขียนและอ่านอีกด้วย    
              The course focuses on drama as a 
learning medium concentrating on activities in 
the classroom.  Emphasis on how teachers 
can develop their students oral 
communication skills, widen their range of 
speech repertories and encourage creativity by 
offering a variety of experiences which will 
provide a context for reading and writing.  
Development of all four languages. 

รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105370  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(2-2-5)          
             Applied Linguistics  
   A study on language and its features: 
language acquisition: linguistic branches: socio-
linguistics, psycholinguistics and applied 
linguistics   relevant to the teaching of 
English.  Emphasis is on actual language use  
with practical study on phonology, morphology 
and syntax. 

2105327    ภาษาศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
     Applied Linguistics         
               ศึกษาภาษาและลักษณะสําคัญของภาษา 
การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ สาขาของภาษาศาสตร์ 
จิตภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ท่ีสัมพันธ์กับ
การสอนภาษา เน้นการศึกษาภาษาที่ใช้จริงและฝึก
ปฏิบัติทางด้านสัทวิทยา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์A 
study on language and its features: language 
acquisition: linguistic branches: socio-
linguistics, psycholinguistics and applied 
linguistics relevant to the teaching of English.  
Emphasis is on actual language use with 
practical study on phonology, morphology 
and syntax.            
 
 

ปรับ
หน่วย
กิต 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105371ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ 
            บริการ      3(2-2-5) 
 English for Tourism and Hospitality 
            This course emphasizes the study of 
language for tourism and hospitality.  The 
students have to learn and use the vocabulary 

2105328  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ    
              บริการ      3(2-2-5) 

   English for Tourism and      
   Hospitality 

             เน้นการศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม นักเรียนได้เรียนรู้และใช้

ปรับ 
รหัส 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
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and expression needed locally and 
internationally. Role-play, simulation and group 
interaction during class time are essential.  Also, 
practicing in various service areas in the tourism 
industry, hotels, restaurants and other 
businesses. 

คําศัพท์และการแสดงออกในบทบาทที่จําเป็น รวมถึง
การฝึกงานในสถานบริการต่างๆในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจอ่ืนๆ 
            This course emphasizes the study of 
language for tourism and hospitality.  The 
students have to learn and use the vocabulary 
and expression needed locally and 
internationally. Role play, simulation and 
group interaction during class time are 
essential.  Also, practicing in various service 
areas in the tourism  industry, hotels,  
restaurants and other businesses. 

ไทย 
 

 2105446    การแปล 2  2(2-0-4)     
             Translation 2    
 Translation I is a prerequisite course. 
This course is a continuation of translation 1 
with an emphasis on more complicated and 
longer passages from English into Thai and from 
Thai into English. The materials to be translated 
are taken from newspaper articles and reports 
from different fields. 

2105430       การแปล 2               3(2-2-5)
        Translation 2   
                        วิชาต่อเนื่องจากการแปล1 มุ่งเน้น
เนื้อหาท่ีมีความยาวและซับซ้อนขึ้น จากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เนื้อหา
ท่ีนํามาแปลจากบทความหนังสือพิมพ์และรายงาน   
                  Translation I is a prerequisite 
course. This course is a continuation of 
translation 1 with an emphasis on more 
complicated and longer passages from English 
into Thai and from Thai into English. The 
materials to be translated are taken from 
newspaper articles and reports from different 
fields. 
 
 

ปรับ 
หน่วย
กิต 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

  2105431    วรรณกรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
    3(3-0-6) 
                 Thai and Neighbouring    
                 Countries’ Literary Works 
                 โ ค ร ง สร้ า ง  เ นื้ อ ห าและแง่ คิ ด ขอ ง

ราย
วิชา
ใหม่ 
รายละ
เอียด
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วรรณกรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว 
กัมพูชาและมาเลเซีย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม
กับมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม ผู้เรียนตระหนักถึง
คุณค่าของวรรณกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิต 
 
                This course aims to study the 
patterns, contents and viewpoints and classify 
literary works of Thailand and neighbouring 
countries such as Myanmar, Laos, Vietnam and 
Cambodia.  Students are required to learn the 
relationship between literary works and 
culture and society.  The emphasis is placed 
on students’ awareness of the value of literary 
works and literature as a part of life and 
culture. 

วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105452 การศึกษาเอกเทศ    3(2-2-5)
 Independent Studies  
           
 This course is divided into 2 parts: 
classroom-based and period of individual  
 study.  In the classroom-based period, 
students will be   introduced to basic research 
skills and have the opportunity to practice  
them in the classroom using pair and group 
work, etc.  The students are   encouraged to 
discuss criteria for selection of a topic and 
present draft   plans for their projects.  
Research skills covered will include extraction 
of  information from textbooks, journals, 
magazines and newspapers ; obtaining 
information from interviews and questionnaires.  
Students will  be given opportunity to 
present/display their work according to their 

2105432   การศึกษาเอกเทศ   3(2-2-5)     
               Independent Studies 
              นักศึกษาได้ศึกษาการใช้ทักษะทางการวิจัย
โดยเป็นแบบคู่ หรือการวิจัยเป็นกลุ่มคณะ  เลือกหัวข้อ
ในการศึกษา ฝึกเขียนโครงร่างวิจัย ฝึกการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากคู่มือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ เก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม รวมถึงการ
นําเสนอผลการวิจัย 
               This course is divided into 2 parts: 
classroom-based and period of individual 
study.  In the classroom-based period, 
students will be   introduced to basic research 
skills and have the opportunity to practice 
them in the classroom using pair and group 
work, etc.  The students are   encouraged to 
discuss criteria for selection of a topic and 
present draft plans for their projects.  
Research skills covered will include extraction 

ปรับ 
รหัส 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
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own  plans. of information from textbooks, journals, 
magazines and newspapers; obtaining 
information from interviews and 
questionnaires.  Students will be given 
opportunity to present/display their work 
according to their own plans. 
              

 ไม่มี 2105433ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
                   3(2-2-5) 
             English for Cultural            
             Communication 
            ศึกษาวัฒนธรรมไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ ฝึก
ภาษาเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้ความรู้จาก
วัฒนธรรมไทย 
           The course aims to study of Thai 
culture through English. It also designed for 
language training, with emphasis on language 
skill development, using knowledge of Thai 
culture.      

ราย 
วิชา 
ใหม่ 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105479การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)
 Seminar in Teaching English  
            This course allows the students to 
present both the problems of language 
teaching and their solutions by using the 
information gathered from their training in 
teaching English as well as the professional 
articles,  journals, periodical, and case study 
etc.  This course must be taken before the 
internship in teaching. 

2105437 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
                                      2(1-2-3) 

Seminar in Teaching English 
           นําเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในการการสอนภาษา
รวมไปถึงการแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมจากการ
ฝึกอบรมในการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ เช่น บทความ, 
วารสาร และกรณีศึกษา ฯลฯ วิชานี้จะต้องดําเนินการ
ก่อนการฝึกสอน 
           This course allows the students to 
present both the problems of language 
teaching and their solutions by using the 
information gathered  from their training in 
teaching English as well as the professional 
articles,  journals, periodical, and case study 

ปรับ 
รหัส 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
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etc.  This course must be taken before the 
internship in teaching. 
 
 
 
 
 

 2105480       การอภิปรายและการโต้วาที 
                            3(2-2-5) 
English Discussion and Debate  
 This course develops advanced public 
speaking in a variety of  professional situations, 
as well as for everyday life.  Practice the  
necessary skills to improve students’ oral 
expression, emphasizing Fluency of  English 
discussion and debate. 

2105438    การอภิปรายและการโต้วาที 
              English Discussion and Debate 
                          3(2-2-5) 
               พัฒนาการพูดในที่สาธารณะขั้นสู งใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย เช่นเดียวกับชีวิตประจําวัน 
ฝึกทักษะที่จําเป็นเพื่อปรับปรุงการออกเสียงของ
นักเรียน เน้นความต่อเนื่อง คล่องแคล่วในการสนทนา
ภาษาอังกฤษและการอภิปราย 
               This course develops advanced 
public speaking in a variety of professional 
situations, as well as for everyday life.  
Practice the necessary skills to improve 
students’ oral expression, emphasizing 
Fluency of English discussion and debate.        
 

ปรับ 
รหัส 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105481การอ่านงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น
                  3(2-2-5) 
            Selected Reading for Culture and  
            Local Art           
 This course exposes students to study 
texts on cultural topics of national and regional 
interest: history, language, arts, etiquette, and 
sports.  The  highlight will be local wisdom.  
Emphasis is on the informative and promotional 
functions of language such as vocabulary, 
idioms, and the  

2105439    การอ่านงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  
               ท้องถิ่น  3(2-2-5) 
                Selected Reading for Culture  
                and Local Art 

วิชานี้เน้นการอ่านงานด้านวัฒนธรรม
และศิลปะท้องถิ่น รวมไปถึงประวัติศาสตร์ ภาษา 
 ศิลปะ แนวความคิดและกีฬา ซ่ึงมีจุดประสงค์
หลักเพื่อเน้นภู มิปัญญาชาวบ้านการใช้ภาษาเพื่อ
นําเสนอ โดยใช้คําศัพท์ สํานวนโวหารต่างๆ  
This course exposes students to study texts 
on cultural topics of national and regional 

ปรับ 
รหัส 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 



  130  

   
   
   
   
                      
    

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตรเดิม  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  หมาย
เหตุ 

 expression used in the issue being studied. interest: history, language, arts, etiquette, and 
sports.  The highlight will be local wisdom.  
Emphasis is on the informative and 
promotional functions of language such as 
vocabulary, idioms, and the expression used in 
the issue being studied. 

 2105335 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน 
       3(2-2-5) 
  
            English for Mass Media   
           Study of principle and language form 
and style used in publishing media  emphasis 
on printed materials such as newspapers, 
magazines, brochures,  leaflets, press release 
and advertisements in newspapers  and 
magazines.  Concentration on syntactical and 
lexical features.  Practices reading and 
distinguishing facts and opinions from news 
items, articles, editorials and variety areas of 
issues in newspapers and magazines. 

2105440    ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน
     3(2-2-5) 

English for Mass Media 
             การศึกษารูปแบบ หลักการของภาษาที่เน้น
ในการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
โบรชัวร์ ใบปลิว ข่าวประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
การสร้างประโยคและคําศัพท์ การฝึกการอ่านและ
ความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นจาก ข่าว บทความ และบทบรรณาธิการ     
               Study of principle and language 
form and style used in publishing media  
emphasis on printed materials such as 
newspapers, magazines, brochures,  leaflets, 
press release and advertisements in 
newspapers  and magazines.  Concentration 
on syntactical and lexical features.  Practices 
reading and distinguishing facts and opinions 
from news items, articles, editorials and 
variety areas of issues in newspapers and 
magazines. 
             

ปรับ 
รหัส 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
ไทย 
 

 2105485   วรรณคดีตะวันตก 3(3-0-6)    
               Western Literature          
               The course focuses on surveying of 
English and American literature in the context 
of society, history and local wisdom focusing on 
historical background, linguistic and literacy 

2105441     วรรณคดีตะวันตก    3(3-0-6)
      Western Literature        
               การศึกษาวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันใน
บริบทของสังคมโดยเน้นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 
วรรณคดีในแง่ภาษาศาสตร์และลักษณะการประพันธ์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาตัวอย่างผลงานของนัก

ปรับ 
รหัส 
รายละ
เอียด
วิชา
ภาษา 
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features from its beginning to the present 
period.   Studying of selected sample of major 
authors: Shakespeare, Wordsworth,   Chaucer, 
Spencer Irving, Poe, Emerson Haw throne, 
Dickenson etc. 

ประพันธ์เอกเช่น เช็คสเปียร์ โชเซอร์ โพ เอเมอสัน 
ฮอร์ธอร์นและดิกคินสัน 
               The course focuses on surveying of 
English and American literature in the context 
of society, history and local wisdom focusing 
on historical background, linguistic and literacy 
features from its beginning to the present 
period.   Studying of selected sample of major 
authors: Shakespeare, Wordsworth,   Chaucer, 
Spencer Irving, Poe, Emerson How throne, 
Dickenson etc. 
               

ไทย 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 0464 /2554   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ท่ี ๐๔๖๔/๒๕๕๔ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงครุศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการพัฒนาระบบการผลิตครูยุคใหม ที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Learning 
outcomes) ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ ปละมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวทิยาลัยราช
ภัฏยะลา จึงขอแตงตั้งกรรมการดําเนนิงานปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตดังตอไปนี ้
 ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (การศึกษาปฐมวัย)   

๑.๑ ผศ. เกสรี     ลัดเลีย   ประธานกรรมการ 
       ๑.๒ รศ. บรรพต  พรประเสริฐ  กรรมการ 
       ๑.๓ ผศ. จีรภรณ  มั่นเศรษฐวิทย  กรรมการ 
       ๑.๔ ผศ. กมลรัตน คนองเดช  กรรมการ 
       ๑.๕ นางสาวนวพร แซเล่ือง   กรรมการ 

๑.๖ นางสาวสุนิศา ธรรมบัญชา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (วิทยาศาสตรท่ัวไป)   
 ๒.๑ ผศ.ฉววีรรณธัญญะศิริกลุประธานกรรมการ 

๒.๒ นายอัชมาน อาแด   กรรมการ 
๒.๓ นางสาวยามีละ อาบู   กรรมการ 
๒.๔ นางสาวปทมา พิศภักดิ ์  กรรมการ 
๒.๕ นางสาวปยศิริ สุนทรนนท  กรรมการและเลขานุการ 

     ๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (คณติศาสตร) 
    ๓.๑ นายประสาทพร ปานทอง  ประธานกรรมการ 

๓.๒ ผศ.สุวรรณา ศรีไตรรัตน  กรรมการ 
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๓.๓ ผศ.จารุณ ี  เซี่ยงเห็น  กรรมการ 
๓.๔ ผศ.สุภา  ยธิกุล    กรรมการ 
๓.๕ นางลิลลา  อดุลศาสน  กรรมการ 
๓.๖ นายธนาวฒุิ  ศรีวิรักษ   กรรมการ   
๓.๗ นางสาวนุชนาถ เต็มด ี   กรรมการและเลขานุการ  

   ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (สงัคมศึกษา) 
    ๔.๑ นางสาวมลิวรรณ รักษวงศ   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาวพชรวรรณ รุงแสงอโณทัย  กรรมการ 
๔.๓ นายพยุงศักดิ ์ พงศาปาน  กรรมการ 
๔.๔ ผศ.สุนันท  ไชยเมล    กรรมการ 
๔.๕ นางสาวศุภรัตน มฤคี   กรรมการและเลขานุการ 

   ๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ภาษาองักฤษ) 
    ๕.๑ ผศ.ดร.สุกินา อาแล   ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายบัณฑิต  สําตาลี   กรรมการ 
๕.๓ Ms.Mercy  T.concepcion  กรรมการ 
๕.๔ นางพัชราพร ระเดนอาหมัด  กรรมการ 
๕.๕ นายอิน  หนูจุล   กรรมการ 
๕.๖ นายยะพา  เจะนิ   กรรมการ 
๕.๗ นางสาวคอลีเยาะ เจะโด   กรรมการ 
๕.๘ นางสาวชีวลา บาดกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

   ๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 
    ๖.๑ ผศ.ถาวร  มณีนิล   ประธานกรรมการ 

๖.๒ ผศ.สุภา  วัชรสุขุม  กรรมการ 
๖.๓ นายโสภณ  พฤกษวานิช  กรรมการ 
๖.๔ นายภิญโญ  เวชโช   กรรมการ 
๖.๕ นางปาริชาติ              ศรีรัตนจันทร                   กรรมการ 

   ๗. หมวดวิชาชีพคร ู     
    ๗.๑ รศ. ดุษฎ ี  มัชฌิมาภิโร  ประธานกรรมการ 

๗.๒ รศ. ทวีศักดิ์  ทิพยรอด  กรรมการ 
๗.๓ นายกอเดช  อาสะกะละ  กรรมการ 
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๗.๔ นางสมฤดี  ปาละวัล   กรรมการ 
๗.๕ ผศ.รัชนี  รัตนา   กรรมการ 
๗.๖ ผศ.อุไรรัตน ยามาเร็ง   กรรมการ 
๗.๗ นางสาวอุชุพร บถพิบูลย  กรรมการ 
๗.๘ นางฟารีดา  สามะอาลี  กรรมการและเลขานุการ 

 
 ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่ือง
แนวปฏิบัตใินการพัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ปละเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา ทันใชในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ 
 

                                         ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 ส่ัง  ณ วันที ่ ๒๓  กุมภาพนัธ ๒๕๕๔ 

 
     

 
                    (ผูชวยศาสตราจารยไกรสร   ศรีไตรรัตน) 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 1304 /2554  

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 1301 /2554 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 13 /2554   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกาํหนดรหัสวิชา 
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ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา 
เรื่อง   หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวิชา 

……………………………………. 
  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดรหัส
วิชา ดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้ 
ตัวที่ 1 แสดงถึง    รหสัคณะ   กําหนดดังนี้ 

   1 หมายถึง คณะครุศาสตร ์  
   2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ  
   4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร 

ตัวที่ 2 แสดงถึง    ระดับหลักสูตรการจัดการศึกษาของคณะ  กําหนดดังนี้ 
0 หมายถึง อนุปริญญา 
1 หมายถึง ปริญญาตร ี
2 หมายถึง ปริญญาโท 
3 หมายถึง ปริญญาเอก 
4 หมายถึง ประกาศนียบัตร 
5 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
6 หมายถึง ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ตัวที่ 3 – 4    แสดงถึง    รหสัหมู่วิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ตัวที่ 5   แสดงถึง   ความยากง่ายของเนื้อหา 
ตัวที่ 6 – 7   แสดงถึง   ลําดับของรายวิชาในหมู่วิชานั้นๆ 

ผู้กําหนดรหัสวิชา 
   ตัวที่ 1 – 5  ให้คณะเป็นผู้กําหนด ยกเว้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นให้
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพิจารณา 
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   ตัวที่ 6 – 7  ให้งานมาตรฐานการศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นผู้กําหนด
หมายเลขลําดับของหมู่วิชานั้นๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมรายวิชาทั้งหมด 
 
 โดยใช้กับหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่   28   ตุลาคม   พุทธศักราช 2553 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดํารงรักษ์) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสวชิา 

 
หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ  

หมวดวิชาครุศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้    
 01   หมู่วิชาหลักการศึกษา      
 02   หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน     
 03   หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
 04   หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา    
 05   หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว     
 06   หมู่วิชาการบริหารการศึกษา      
 07   หมู่วิชาการศึกษาปฐมวยั      
 08   หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ      
 09   หมู่วิชาพลศึกษา       
หมวดวิชามนุษยศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์  
 01   หมู่วิชาปรัชญา       
 02   หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา     
 03   หมู่วิชาภาษาศาสตร์      
 04   หมู่วิชาภาษาไทย       
 05   หมู่วิชาภาษาอังกฤษ      
 06   หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น       
 07   หมู่วิชาภาษาจีน       
 08   หมู่วิชาภาษามาเลย์       
 09   หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส      
 11   หมู่วิชาภาษาเยอรมัน      
 12   หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน      
 13   หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ     
 14   หมู่วิชาประวัติศาสตร์      
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 15   หมู่วิชาภาษารัสเซีย       
 16    หมู่วิชาภาษาเกาหลี       
 17   หมู่วิชาภาษาลาว       

18   หมู่วิชาภาษาเขมร       
 19   หมู่วิชาภาษาพม่า       
 21   หมู่วิชาภาษาเวียดนาม      
 22   หมู่วิชาภาษาสเปน       
 23   หมู่วิชาภาษาอาหรับ  
หมวดวิชาสังคมศาสตร์   
 50   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์     
 51   หมู่วิชาจิตวิทยา       
 52   หมู่วิชามนุษยวิทยา       
 53   หมู่วิชาสังคมวิทยา      
 54   หมู่วิชาภูมิศาสตร ์       
 55   หมู่วิชารัฐศาสตร ์       
 56   หมู่วิชานิติศาสตร์       
 57   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร ์     
          58   หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์     
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์   
 80   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์     
 81   หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม  
 82   หมู่วิชาวิจิตรศิลป์       
 83   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ ๒ มิติ    
 84   หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ ๓ มิติ     
 85   หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง     
 86   หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์       
หมวดวิชานิเทศศาสตร์   
 00   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร ์    
 01   หมู่วิชาการสื่อสาร       
 02   หมู่วิชาสิ่งพิมพ์       
 03   หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์      
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 04   หมู่วิชาวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน ์    
 05   หมู่วิชาการโฆษณา       
 06   หมู่วิชาการถ่ายภาพ       
 07   หมู่วิชาภาพยนตร์   
 
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  

50  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ   
 51   หมู่วิชาเลขานุการ       
 52   หมู่วิชาการบัญชี      
 53   หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร     
 54   หมู่วิชาการตลาด       
 55   หมู่วิชาการสหกรณ ์       
 56   หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ      
 57   หมู่วิชาธุรกิจบริการ       
 58   หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย     
 59   หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

60   หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
61   หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 62   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

00  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 01  หมู่วิชาฟิสิกส ์       
 02  หมู่วิชาเคมี        
 03   หมู่วิชาชีววิทยา       

 04   หมู่วิชาดาราศาสตร์       

 05   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก     

 06   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     

 07   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

 08   หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา      

 09   หมู่วิชาคณิตศาสตร์       
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 11   หมู่วิชาสถิติประยุกต์       

 12   หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

  13   หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย 
 

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์   

50   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร ์  

 51   หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ     

 52   หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย      

 53   หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน     

 54   หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก     

 55   หมู่วิชาศิลปประดิษฐ ์     

 56   หมู่วิชาสิ่งทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์   

    60 หมู่วิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์   

 61   หมู่วิชาปฐพีวิทยา       

 62   หมู่วิชาพืชไร่       
 63   หมู่วิชาพืชสวน       

 64   หมู่วิชาสัตวบาล       

 65   หมู่วิชาสัตวรักษ์       

 66   หมู่วิชาการประมง       

 67   หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร      

 68   หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช     

 69   หมู่วิชาวนศาสตร์       

 71   หมู่วิชาการชลประทาน      

 72   หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน      

 73   หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร      

 74   หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร      

 75   หมู่วิชาเกษตรศึกษา   
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
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80   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

81   หมู่วิชาอุตสาหการ       

 82   หมู่วิชาเซรามิกส ์       

 83   หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม      

 84   หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    

 85   หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม    

 86   หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา      

 87   หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง       

 88   หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส ์      

 89   หมู่วิชาเครื่องกล       

 91   หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์      

 92   หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์      

 93   หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน     

 94   หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกสป์ระยุกต์ในอุตสาหกรรม   

  95   หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2551 
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ข้อบังคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
- - - - - - - - - - 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และมติสภาทห่วิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ให้ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับน้ี เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๑” 
ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้

ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 “คณะ” หมายความว่า คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และใหห้มายรวมถึงหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมฐีานะเทียบเท่าคณะ 
 “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจดัการเรียนการสอน 
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 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการในหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และมฐีานะเทียบเท่าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มกีารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

“กองบริการการศึกษา” หมายความว่า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อทํา

หน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่งหรือ
ประกาศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
 การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 

6.2 ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาในระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ ๗ รูปแบบการจัดการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดประจําสัปดาห์ 
  7.3 โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการ 
  7.4 โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล ผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิดีทัศน์
สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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  7.5 โปรแกรมชุดวิชา (Modules System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ คราว
ละ ๑ รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดวิชาของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ 
  7.7 โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมการจัดการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภาค 
   8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  8.2 ระบบไตรภาค 
   หน่วยกิจระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
  หากมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มาตรฐานสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับนี้ต้ังแต่หมวดนี้เป็นต้นไปให้ใช้
ระบบทวิภาค  กรณีการ ศึกษาระบบอื่ น  ๆ  ให้ เทียบเคียงกับระบบทวิภาคและให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
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  10.1 หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่ไม่
เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
  10.2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 
165 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกนิ 10 ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 17 ภาคการศึกษาปกติและไมเ่กิน 15 ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.3 หลักสูตรปริญญาตรีไมน่้อยกว่า 6 ปี ให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วย
กิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศกึษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่น้อยกว่า 20 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกนิ 18 ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  10.4 อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 

หมวด 4 
หารรับเขา้เปน็นักศึกษา และสภาพนักศกึษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรปรญิญาตรี
หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรบัหลักสูตรปรญิญาตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผูม้ีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
  
 ข้อ 12 การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
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  กําหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สําหรับผู้ที่
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้ยกเว้นวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน 
แต่จะให้การสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทนหรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ 13 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

13.1 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาแล้ว โดยต้องส่งหลักฐาน พร้อมทั้งชําระเงินตามประกาศในวัน เวลาและสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

  13.2 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวันเวลา 
และสถานทีท่ีม่หาวิทยาลัยกําหนดเป็นอันหมดสิทธ์ิที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นและ
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  13.3 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาระบบใดต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร และเป็นนักศึกษาในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาและทําการศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์
การศึกษาใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทําหารศึกษา ณ วิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษานั้น 
 ข้อ 14 การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
  ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษาเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษาต่อจากที่ได้
ศึกษามาแล้ว 
 ข้อ 15 สภาพนักศึกษา  
  15.1 สภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สภาพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษา
แรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ยกว่า 2.00 
   15.1.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตํ่ากว่า 2.00 โดยให้จําแนกนกัศึกษาในสภาพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคเรียนปกติแล้วได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไมถ่ึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้รับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไมถ่ึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 1 
    2) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่๑ ทีไ่ด้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 2  
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    3) นักศึกษาทีอ่ยู่ในสภาพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับสภาพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่าเป็นภาคการศึกษาต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ทีม่ีสภาพนักศึกษาใหม้ีบัตรประจําตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการใช้วิทธิ
ต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 
  15.4 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขาดคณุสมบัติตามข้อ 11 
   15.4.2 ตาย 
   15.4.3 ลาออก 
   15.4.4 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหล้าออกหรือโอนไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
   15.4.6 ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   15.4.7 ไมล่งทะเบียนหรือลาพักการเรียนหรือชําระเงินค่าธรรมเนียมการจัด
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย 
   15.4.8 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60 ในภาคการศึกษา
ปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 1  

 15.4.10 นักศึกษาที่ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไปหลังจากได้รับการรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยาเวลาที่กําหนดตามข้อ 10 
 15.4.12 นักศึกษาลงทะเบียนครบตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80  
 15.4.13 กระทําการทุจริต  หรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่ อมเสียแก่

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา  
 ข้อ 16 การรับโอนนักศึกษา 
  16.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กําลังศึกษา
ในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  16.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี้ 
   16.2.2 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
  16.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดการศึกษาของภาคที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้น พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  16.4 นักศึกษาที่รับโอนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
  16.5 การนับเวลาให้นับระยะต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
 

หมวด 5 
อาจารย์ทีป่รึกษา 

 
 ข้อ 17 ใหม้หาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 18 หน้าทีข่องอาจารย์ที่ปรึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ใหถู้กต้องตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว้ 
  18.2 ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
  18.3 ให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน การถอน เพิ่ม โอน 
  18.4 แนะนําวิธีเรียน ให้คําปรึกษา และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 
  18.5 ทําการตรวจสอบและติดตามการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 
  18.6 ให้คําปรกึษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้ประธานหลักสูตรและคณบดีทราบ 
เพื่อพิจารณานําเสนออธิการบดีพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อไป 
 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรยีน 
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 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียน 
  19.1 กําหนดการ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  19.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนกัศึกษาได้ชําระตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 20 จํานวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเต็มเวลาแต่ละภาคการศึกษาปกติ ไม่ตํ่ากว่า 9 
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบไม่เต็มเวลา แต่ละภาคการศึกษาไม่ตํ่า
กว่า 3 หน่วยกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สว่นในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่ตํ่ากว่า 3 หนว่ยกิตและไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต 
  หากมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องเรียนให้ครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษามีสภาพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนการเรียน 
 ข้อ 21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ 
  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษเป็นการลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยนักศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อกองบริการการศึกษาภายใน 20 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนประกอบด้วย 
  21.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษที่เป็นการลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลการเรียนเป็น Au 
(Audit)  
 ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับก่อนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร 
 ข้อ 23 การเพิ่ม ถอนหรือยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียนต้องกระทําภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาค
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติและภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาสาํหรับภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  23.2 การยกเลกิรายวิชาทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน ต้องยื่นคําร้องต่อกองบริการ
การศึกษาตามแบบฟอร์มที่กาํหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ สาํหรับภาคการศึกษาปกติ และ 1 สัปดาห์ สาํหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน และ
บันทึกผลการเรียนเป็น W (Withdraw)  
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  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลาพักการเรียน ให้ถือว่าได้ยกเลิกรายวิชาทุกรายวิชาด้วย 
 ข้อ 24 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พกัการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษาหรือไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาและ
ชําระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 
20 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 10 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มฉิะนั้นจะ
ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  กรณีที่พ้นสภาพตามวรรคหนึ่ง นักศึกษาสามารถขอคืนสภาพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภาพไปแล้วไม่
เกิน 2 ภาคการเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลาที่พ้นสภาพเป็นระยะเวลาที่รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 ข้อ 25 การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการ 
ขั้นตอนและในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด การผ่อนผันการชําร่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอํานาจของ
อธิการบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไปจะต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ค้างชําระก่อน 
 การขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดทําเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 26 การลาพักการศึกษา  
  26.1 การลาพกัการศึกษา นกัศึกษาต้องยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อกองบริการ
การศึกษาภายใน 20 วัน นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่จะลาพักการศึกษา 
  26.2 การลาพกัการศึกษากระทําได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความ
จําเป็นที่จะต้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  26.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 27 การลาออก 
  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษาสามารถโอนผลการเรียน โดยนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การทํางานโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย 
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หมวด 7 
การวัด และการประเมนิผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 การมีสทิธิเข้าสอบ 
  29.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิในการสอบปลายภาคการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลาเรียนวิชาใดไม่น้อยกว่าร้อนละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณทีีม่ีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มสีิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษาผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา
ให้ผลการเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบการสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  30.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามกําหนด จะต้องยื่นคําร้องขอสอบภายใน 7 วัน
นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค โดยให้ผู้ขาดสอบดําเนินการสอบให้เสร็จสิน้ภายใน 15 วันนับต้ังแต่
วันประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หากพ้นกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” 
 ในกรณีทีม่ีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
  30.3 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ถือว่าสอบตกได้ E หรอืไม่ผ่านได้ F ในวิชานั้น และถือว่า
ผิดวินัยทางการศึกษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 31 ใหม้ีการประเมินลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมาก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมาก 1.0 
                       E ตก 0.0 
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 ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ตํ่า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ กรณีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ํากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได้ แล้วให้เปลี่ยนคะแนนวิชาดังกล่าวที่สอบตกนั้น เป็น 
“Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนภายใน 2 สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป 
 
  31.2 ระบบไมม่ีค่าระดับคะแนน กําหนดสญัลักษณก์ารประเมินดังนี้ 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P (Pass) 
ไม่ผ่าน F (Fail) 

  
 ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเ้รียนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนดให้เรียนเพิ่ม 
 รายวิชาที่ได้รับผล “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สญัลักษณ์อื่น มีดังนี้ 
      Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

     W (Withdraw) ใช้สําหรบัการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกําหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ
ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไป
เรียนวิชาอื่นแทน 

     I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวชิาที่นักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยน
ระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน  
นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น 
  2) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้ดําเนินการตามข้อ 30.2  
 ข้อ 33 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I” ไม่นําหน่วยกิต
มารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย 
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  33.1 กรณีทีส่อบตกและต้องเรียนซ้ํา ให้นําเฉพาะผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่
ผ่านมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีทีส่อบตกแต่ไม่เรียนซ้ํา ไมใ่ห้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตมาคํานวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีที่นกัศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไปแล้ว หรือเรยีนวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
 ข้อ 34 ผูท้ี่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีความประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
หลักสูตรปรญิญาตรี (5 ปี) สาํเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และไม่กอ่น 17 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลักสูตร
ปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษา 17 ภาคการศกึษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.80 แต่ไมถ่ึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ถึง 2.00 ทั้งนีต้้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 34.5  
 ข้อ 36 ผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยจากสถาบันเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยม
อันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ตํ่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรอืไม่ได้ F ตามระบบ
ไม่มีค่าระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลาเรยีน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศกึษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา หลกัสูตรปริญญาตรี (ไม่
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น้อยกว่า 6 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่
เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  36.4 ไม่มีรายวิชาที่มีการโอนผลการเรียนตามข้อ 28  
 
 ข้อ 37 การประเมินผลการศกึษา 
  37.1 ให้คณะกรรมการที่คณะแต่งต้ังพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
  37.2 การส่งผลการเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียน
ภายใน 10 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
   37.2.2 กรณทีีไ่ม่ใช่ภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษา ผู้สอนจะต้องส่งผลการเรียน
ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
 ข้อ 38 การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
  38.1 ให้นักศึกษายื่นคําร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริการการศึกษา ตามขั้นตอนและ
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งต้องชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  38.2 นักศึกษาที่ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลั 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๓๙ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพื่อปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ใหน้ําประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีผลบังคับ
ใช้อยู่ก่อนข้อบังคับน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ ขอ้กําหนด หรือ
หลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับน้ี 
   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 
 
 
      (ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศกัด์ิ   วิศาลาภรณ)์ 
            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวพิากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

 

ช่ือ - สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  

1.ผศ.ดร. สมโภชน์ พนาวาส  

2.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล  

3.นางลัดดาภรณ์ ไชยกุล 

 
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ความ
สอดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ศึกษา(TQF) 

รายวิชาในหลักสูตรระบุผลการเรียนรู้  
กลยุทธ์การสอนและการประเมินได้อย่างสอดคล้อง 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้คลอบคลุมทุกมาตรฐานที่กําหนด 

 

2. ความถูกต้อง
เหมาะสมในการ
จัดโครงสร้าง
รายวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาเอก) 

- จัดโครงสร้างได้เหมาะสมมีความหลากหลายของ
รายวิชาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด 
-ให้ตรวจสอบช่ือวิชา เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือ วิชาฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู 

- หลักสูตรใช้ช่ือวิชา            
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

3.ความถูกต้อง
เหมาะสมของ
คําอธิบาย
รายวิชาของวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

- ถูกต้องเหมาะสมในภาพรวมและให้ปรับแก้ตามท่ี
เสนอไว้  
-ข้อสังเกตการกําหนดชื่อวิชา 
1. ไม่ควรมีตัวเลขกํากับ เพราะ ไม่สามารถสื่ออะไร
ได้ ไม่รู้ว่าวิชาที่มีเลข 1 กํากับ เรียนเกี่ยวกับอะไร 
และบอกได้หรือไม่ว่า จะไปสิ้นสุดที่ตัวเลขที่เท่าไร 
2. ควรต้ังชื่อรายวิชาที่สามารถบอกเนื้อหาวิชาได้ว่า
ขอบข่ายอยู่ในระดับใด บอกความยากง่ายได้ เช่น 
การฟั ง -พู ด ในชี วิ ตประจํ า วั น  การฟั ง -พู ด ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
เมื่อดูช่ือวิชาแล้วสามารถบอกหรือสื่อได้ว่าวิชานั้นมี
เนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 

-ช่ือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
Professional Experience English 
Teacher ควรใช้ช่ือภาษาอังกฤษเป็น
Practicum  
- รายวิชา  วจี วิภาคและวากยสัม พัน ธ์
เ บ้ืองต้น  ควรปรับ เ ป็น  ว จี วิภาคและ
วากยสัมพันธ์ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายวิชา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 2 
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ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 

4. ความ
เหมาะสมของ
การจัดวิชาเรียน
ในแต่ละภาค
การศึกษา 

เหมาะสมตามข้อกําหนดของคุรุสภาและตามเกณฑ์
ของสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
 

 

5. ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ 

- ในแต่ละภาคเรียนควรมีการปรับปรุงประชุมผู้สอน
ที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงเพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียเพื่อจะได้
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
- ปรัชญาหลักสูตรยาวเกินไป 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มุ่งผลิตครูที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยึดหลักการ
เรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  สามารถบูรณา
การความรู้ และทักษะทางปัญญา  มีคุณธรรม 
จริยธรรมแห่งวิชาชีพมีความภูมิใจและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ สามารถเผชิญปัญหาด้วยสติปัญญา และ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิด
สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้าน
วิชาการ มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ศึกษาวิจัยใฝ่รู้ 
เป็นคนดี มีเจตคติทางวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษมี
ความรู้ความสามารถทางการศึกษาวิจัย อย่าง
ครบถ้วน โดยการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพที่
เน้นการปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้หลัก
วิชาในสภาพจริงได้ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคลากรอ่ืนในสถานศึกษาในสภาพแวดล้อมที่

-ปรัชญาหลักสูตร 
มุ่งผลิตครูที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยึด
หลักการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทาง
ปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพมี
ความภูมิ ใจและมี เจตคติที่ ดี ต่อวิชาชีพ 
สามารถเผชิญปัญหาด้วยสติปัญญา และ
ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
ตลอดจนเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

- เพิ่มคุณลักษณะพิเศษด้านมีความเป็นผู้นํา
ทางวิชาชีพครูกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
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หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักการ 

ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรุงแก้ไข 

 ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองและติดตามความก้าวหน้า
ทางวิทยาการใหม่ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
-น่าจะมีเรื่องบุคลิกภาพ ความเป็นครูด้วย 

 




