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ค าน า 

 การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจะพัฒนาคุณภาพความรู้          
และการศึกษาของคนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นเรื่องท่ีต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
อีกท้ังยังต้องอาศัยปัจจัยหลักในการท าให้คนในพื้นท่ีมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมในระดับชาติและ
นานาชาติ คือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับสมรรถภาพของคนในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมท้ังให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ด้วย เดิมทีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษามลายูในปี
การศึกษา 2551 โดยโครงสร้างของรายวิชาจะเน้นเนื้อหาทางด้านภาษาศาสตร์ภาษามลายู          
และมีจุดเด่นของหลักสูตรคือการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย สาขาวิชาภาษามลายู
เป็นสาขาท่ีมีความส าคัญและมีผู้สนใจเป็นจ านวนมากมีหลักสูตรเปิดสอนจ านวนหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาษามลายู คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ส ารวจหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องพบว่ามีการเปิด
หลักสูตร แต่มีความแตกต่างกันเป็นจ านวนหนึ่ง เช่น ภาษามลายู มลายูศึกษา อินโดนีเซียศึกษา    
เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ พบว่าการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา
มลายูจะเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบให้ศึกษาทางด้านภาษา และวัฒนธรรมมลายู 
 จากการเก็บข้อมูลและสรุปผลความต้องการของผู้เรียน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู และสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เพื่อรองรับการประกอบอาชีพของนักศึกษาทางด้านวิชาชีพครู 
และได้วางโครงสร้างหลักสูตรที่เน้นภาษาศาสตร์ภาษามลายู และการสอนภาษามลายูท่ีสอดคล้องกับ 
มคอ. 1 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) โดยในปัจจุบันนี้จากผลการลงพื้นท่ี
ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวนมาก     
ท่ีมีการเรียนการสอนภาษามลายู แต่ขณะเดียวกันครูผู้สอนท่ีจบการศึกษาในประเทศไทยไม่มีคนท่ีจบ
การสอนภาษามลายูแม้แต่คนเดียว การเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู         
จะเป็นการช่วยให้บัณฑิตมีก าลังใจในการเรียนรู้ เรียนรู้แบบมีเป้าหมาย และเป็นท่ีต้องการของ
สถานศึกษา  
 จุดเด่นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คือนักศึกษาได้มีโอกาสน าองค์
ความรู้ทางด้านภาษามลายูท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง 
สามารถจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษามลายูท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในพื้นท่ี   
การสอนท่ีมีการผนวกในส่วนของภาษาและวัฒนธรรมท่ีถ่ายทอดออกไปโดยครูมลายูท่ีมีใจรักในภาษา 
และอัตลักษณ์ของตนเอง อีกท้ังบัณฑิตสามารถออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน
ภาษามลายูท่ีมีความสอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นท่ี รวมท้ังหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษามลายู เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ท่ีมีการเปิดสอนภาษามลายูทางด้านวิชาชีพ
ครู และสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภาษามลายูท้ังทางด้านการสอน  และภาษาศาสตร์ภาษา
มลายูท้ังในระดับชาติและระดับอาเซียนได้  
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 รายละเอียดในเล่มหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลท่ัวไป        
2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาอาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร            
และ 8) หมวดการประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 ในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และข้อเสนอแนะต่าง ๆ    
ท่ีส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
 
 

                                                                   
(นางสาวไซนีย์ ต าภู) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มีนาคม 2559 
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สารบัญ 
   หน้า 
ค าน า         ก 
สารบัญ         ค 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป         1 
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร       7  
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร        9 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล         68 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  99 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์           100 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร           101 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร           108 
ภาคผนวก ก ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 338/2559                        

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษามลายู 

          110 

ภาคผนวก ข ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 08/2559                            
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาภาษามลายู 

          112        

ภาคผนวก ค หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร           114 
ภาคผนวก ง ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 25/2556                      

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

          118 

ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชา   

          120 

ภาคผนวก ฉ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัส
วิชา 

123 

ภาคผนวก ช ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 

129 

ภาคผนวก ซ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 148 

ภาคผนวก ฌ 
 
 
 

มติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  
และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  
คณะท่ี 1 
 

153 
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   หน้า 
 
ภาคผนวก ญ 
 
ภาคผนวก ฎ 
 
 
ภาคผนวก ฏ 
 
 
ภาคผนวก ฐ 
 

  
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรอง
หลักสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 8 เดือน เมษายน   
พ.ศ. 2559 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 29 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
  

 
155 

 
168 

 
 

173 
 

175 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 

สาขาวิชาภาษามลายู 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร์   
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Melayu Language 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)       
   ช่ือย่อ :  ค.บ. (ภาษามลายู)       
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Education (Melayu Language) 
   ช่ือย่อ :  B.Ed. (Melayu Language)  
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี   

4.  จ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5  ปี   
5.2 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ภาษามลายู หรือภาษาอื่นประกอบ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
 



7 
 

 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และเป็นหลักสูตรความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซี ยน เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย 
(National University of Malaysia) และมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย 
(State University of Malang, Indonesia) โดยมีการด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียน
นักศึกษาทางด้านครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2559 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

          ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2259 เมื่อวันท่ี  4  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  

      ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
6.5 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 

  ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  
8.1 ครูผู้สอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษา    

    8.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษา 
    8.3 ประกอบอาชีพอิสระเช่น ครูสอนท่ัวไป นักวิจัย ล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล นักจัดรายการ 
  วิทยุ เป็นต้น 
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1.  นางสาวซามียะห์ บาเละ* 
 อาจารย์ 
 V+VVVV+VVVVV+VV+V 

M.E (Malay Language 
Education) 
ศศ.บ. (ภาษามลายู)                                                                                                                                

University of Malaya,      
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
 

2550 
2. นายอาลียะห์ มะแซ* 
 อาจารย์ 
 V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.E (Applied 
Linguistic) 
ศศ.บ. (ภาษามลายู)                                                                                                                                

Yogyakarta State University,    
ประเทศอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2557 
 

2552 
3. นางสาวไซนีย์ ต าภู* 
  อาจารย์ 
 V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.A  (Indonesia 
Language Education 
ศศ.บ. (เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา) 

State University of Malang, 
ประเทศอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2555 
 

2553 

4. นายฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง 
 อาจารย์ 
 V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.A (Linguistics) 
 
B.S (Comparative 
Culture) 

Gadjah Mada University,      
ประเทศอินโดนีเซีย 
As-Syafiiyah University, 
ประเทศอินโดนีเซีย 

2555 
 

2551 

5.  นางสาวซารียะห์ สตาร์ 
 อาจารย์ 
 V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.A (Malay 
Language) 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) 

The National University of 
Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2559 
 

2556 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558
เกี่ยวกับ 5 นโยบายท่ัวไป ข้อท่ี 4 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็น
บุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการส่ือสารถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสม มีทัศนคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ       
และสังคมไทยในปัจจุบัน  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี12       
(2560-2564) มีการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้คุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง      
โดยเน้น (1) การปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา 
เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่        
ผู้เรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครู   
ท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมท้ังระบบการ
ประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้    
โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนท้ังระบบการศึกษา ต้ังแต่ระดับปฐมศึกษา
จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร  และผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย  การใช้เทคโนโลยี     
และส่ือเพื่อการเรียนรู้  ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริม
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศหรือท่ีสอง เพื่อให้โอกาสในการท างานท้ังใน     
และต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
 การเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูจะช่วยให้การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตด้านการสอนภาษามลายู  พัฒนาไปสู่การเป็นครูมืออาชีพสามารถ          
เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีสร้างเป็นความเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างองค์ความรู้บูรณาการ สร้างสันติสุข และเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวใช้ภาษามลายูมาตรฐานในการส่ือสาร     
ท าให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  มีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
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     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตท้ังในองค์กรการศึกษาและองค์กรวิชาชีพ    
ดังนั้นการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้น  นอกจากจะมีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว     
การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถช่วยช้ีน าสังคมให้จรรโลง รักษา
ค่านิยม และวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย เผยแพร่สู่สากลได้ การคัดกรองบัณฑิตให้มีคุณธรรม
นั้น ช่วยเพิ่มแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพมากข้ึน 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้
ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ 
ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนัก
ถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องใน
หลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด อุดมการณ์ และความเช่ือ รวมท้ังรู้คุณค่า สืบสานวัฒนธรรม และขนบประเพณี   
อันดีงามของไทย ซึ่งการพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการศึกษามีความเหมาะสมกับ
พื้นท่ี 

การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูเป็นส่ิงท่ีมีความ
จ าเป็น ซึ่งเป็นกลไกส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ    
และตรงต่อความต้องการของพื้นท่ี ภาษามลายูเป็นภาษาท่ีมีความส าคัญต่อพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาให้คงอยู่กับคนรุ่นหลัง ดังนั้นการเปิดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จึงเป็นหลักสูตรรองรับความต้องการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนรัฐบาล 

     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ท่ีมุ่งเน้นผลิต

บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ด ารงตนอย่าง
มีความสุขในสังคม รวมท้ังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่าบัณฑิตทุกคนต้อง “เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน ส่ือสารภาษามลายูกลางได้” ดังนั้น หลักสูตร
จึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นท่ี ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้
และทักษะในสาขาท่ีศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
     13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
    โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหลักสูตรท่ีบริหาร
โดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์             
  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน

โดยสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด 
     13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

   ไม่มี 
     13.3 การบริหารจัดการ 

         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบหมวดวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา สาระ การจัดตารางเรียน การสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายู 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษามลายู เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นท่ี      
และเป็นครูมืออาชีพในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน จึงส่งผลให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพื่อตอบรับ
การแข่งขันท่ีสูงขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี และการหล่ังไหลของ
วัฒนธรรม บุคลากรภายในประเทศต้องเป็นผู้มีความรู้กว้างไกล คือ ต้องรู้ท้ังสถานการณ์
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อจะได้น าไปเผยแพร่แก่คนภายนอกได้อย่างถูกต้อง 
ดังนั้น ภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบหาข้อมูล รับรู้ข่าวสาร โดยเฉพาะภาษามลายูซึ่ง
เป็นภาษาท่ีมีผู้ใช้มากท่ีสุดในกลุ่มประชาคมอาเซียน ความรู้และทักษะด้านภาษามลายูจะ
ช่วยให้การติดต่อส่ือสาร เผยแพร่ข้อมูล สืบค้นข้อมูลข่าวสาร เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูภาษามลายูให้มีคุณสมบัติพร้อมท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนวิชาภาษามลายูภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม และสามารถประกอบอาชีพอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา
มลายูได้ 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคม และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3) มีความภูมิใจในตนเอง และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ในสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
ตาม เกณฑ์ม าตรฐานของ
ส านั ก ง านคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

- ติดตามการด าเนินการ และ
การปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
 ห ลัก สูตร  และอาจาร ย์
 ประจ าหลักสูตร 
- ติดตามความก้าวหน้าของ  

องค์ความรู้ในวิชาชีพ 

- รายงานการประเมินหลักสูตร 
- ผลสรุปและการประเมินการ

ประชุม/สัมมนา 

- พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้  

- เพิ่มพูนทักษะการจัดการ     
เรียนการสอนให้แก่อาจารย์ 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้อาจารย์   
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 

- ประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

- จ านวน โครงการ ส่ง เสริ ม 
 ทักษะให้แก่อาจารย์ 
- จ านวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรร
 การพัฒนาทักษะการจัดการ
 เรียนการสอน 
-  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
 การเรียนการสอน 
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
 การจัดการเรียนการสอนของ
 อาจารย์ 

- ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

- พัฒ นา ทัก ษะ เกี่ ย ว กั บ
วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลให้แก่อาจารย์ 

- ก าหนดเกณฑ์ในการวัด  
และการประเมินผลแต่ละ
รายวิชา 

-  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
-   จ านวนรายวิชาท่ีใช้วิธีการวัด

 และการประ เมินผลตาม
 เกณฑ์ท่ีก าหนด 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วันเวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
          ภาคเรียนท่ี 1  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
          ภาคเรียนท่ี 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อท าการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร      
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
หรือเทียบเท่า และมี คุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด        
ท้ังนี้นักศึกษาต่างประเทศต้องจบช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า และเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัย และหลักสูตรก าหนด 

     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
          2.3.1 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการ

เรียนรู้ และควบคุมตนเอง          
      2.3.2 นักศึกษามีปัญหาทักษะพื้นฐานทางด้านการเรียนรู้ ท่ีจ าเป็น เช่น ภาษาไทย     

ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ 
  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

    2.4.1 จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแรกเข้า 
    2.4.2 จัดอบรมเตรียมความพร้อมในระดับหลักสูตร เช่น อบรมทางด้านภาษามลายู 

 2.4.3 จัดระบบให้ค าปรึกษา แนะแนวทางด้านวิชาชีพครูโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาของ         
  หลักสูตร 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
             ช้ันปีท่ี 1 36* 36 36 36 36 

             ช้ันปีท่ี 2 - 36 36 36 36 

             ช้ันปีท่ี 3 - - 36 36 36 

             ช้ันปีท่ี 4 - - - 36 36 

             ช้ันปีท่ี 5 - - - - 36 

รวมจ านวนนักศึกษา           36 72 108 144 180 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 36 
หมายเหตุ * หมายถึง จ านวนนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษา โดยได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร 
 คร้ังที่ 2/2557 วันที่ 7 ก.ค 58  

         2.6 งบประมาณตามแผน 
              2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
คนละ  9,000 บาทต่อภาค
การศึกษา 

648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 3,240,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาท 
ต่อป ี

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

รวมรายรับ 673,200 1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000 
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   2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 
รายละเอียด

รายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 2563 

เงินคงคลัง ร้อย
ละ 20 

134,640 269,280 403,920 4538,400 673,200  

รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย  
ร้อยละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,076,800 1,346,400  

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ร้อย
ละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,076,800 1,346,400  

รวม 673,200 1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000  
จ านวน
นักศึกษา 

36 72 108 144 180  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

14,960 14,960 14,960 14,960 14,960  

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
       3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 169  หน่วยกิต 
       3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี  

ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 

      2.1.1 วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
                 1) บังคับ   34 หน่วยกิต 

                 2) เลือก    2 หน่วยกิต 
      2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู   14 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  83 หน่วยกิต 

      2.2.1 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกิต 

                 1) บังคับ   54 หน่วยกิต 

                 2) เลือก ไม่น้อยกว่า  17 หน่วยกิต 

      2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

      2.2.3 เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ดังนี้   

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
                 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
                                1) บังคับเรียน             ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 

 2100101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   2(1-2-3) 
 Thai for Communication 
 2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน           2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  

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

2100107 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร      2(1-2-3) 
 Melayu for Communication 

 2100108 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3)  
 Melayu for Communication and Learning Development 

 *2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2(1-2-3) 
  English for Communication 1 

*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ    2(1-2-3) 
Thai for Careers 
  
 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู้)  
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 2) เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า           2          หน่วยกิต 
 2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย     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 Melayu 

 2100110 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร     2(1-2-3) 
Chinese for Communication  

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

 2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2(1-2-3) 
English for Communication 2 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 2100112 วิทยาการแห่งความสุข     2(1-2-3)  
   Happiness Study 
 2100113 สุนทรียวิจักขณ์      2(2-0-4) 
   Aesthetics Approach 
 2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   2(1-2-3) 
   Information for Life Long Learning 
 2100118 ความจริงของชีวิต     2(2-0-4) 
   Truth of Life 
 2100119 การพัฒนาตน      2(2-0-4) 
   Self Development 
 2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต     2(1-2-3) 
   Aesthetics for Life 
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 2150101 สังคมภิวัตน์       2(2-0-4) 

Socialization  
 2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 

   Social Management  
 2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     2(1-2-3) 
   Life Skills and Public Conscious Mind 
 2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต      2(1-2-3) 
   Skills for Life 
 2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3) 
   Life and Thai Culture 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 
 4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
   Science for the Quality of Life Development  
 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
   Information Technology in Daily Life 
 4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    2(1-2-3) 
   Science in Daily Life 
 4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 
   Sports for the Quality of Life Development 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า      133   หน่วยกิต 
         2.1 กลุ่มวิชาชีพครู         ไม่น้อยกว่า                     50            หน่วยกิต 
           2.1.1 วิชาการศึกษา          ไม่น้อยกว่า             36             หน่วยกิต 

                1) บังคับ  ไม่น้อยกว่า       34        หน่วยกิต 
 1100201 
 

ภาษาและวัฒนธรรม     
Languages and cultures 

3(2-2-5) 

 1101101 ความเป็นครู  
Professional Teachers 

3(2-2-5) 

 1101202 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy  of  Education 

3(2-2-5) 

 1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
Moral and Ethics 

2(1-2-3) 

 1101302 
 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
Education for= Sustainable Development 

3(3-0-6) 

 1102202 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

 1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน 
Learning and Classroom Management 

3(2-2-5) 

 1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology for 
Education   

 3(2-2-5) 

 1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
Educational Measurement and Evaluation 

 3(2-2-5) 

 1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Improvement  

 3(2-2-5) 

 1105202 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teachers 

 3(2-2-5) 

 1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   
Educational Quality Assurance 
 
 
 
 
 
 
 

 2(1-2-3) 
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                       2) เลือก ไม่น้อยกว่า            2   หน่วยกิต 
 1100102  การพัฒนาทักษะการคิด 

 Thinking Skill Development 
2(1-2-3) 

 1100103  มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู 
 Human Relationship for Teachers 

 2(1-2-3) 

 1100104  การสอนเพศศึกษา 
 Sexuality Education 

 2(1-2-3) 

 1102101  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 Local Curriculum Development 

 2(1-2-3) 

 1102203      การนิเทศการสอน 
 Instructional Supervision 

 2(1-2-3) 

 1103101  การใช้ส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา 
 Utilization of Mass Media in Education 

 2(1-2-3) 

 1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 
 Adolescent Guidance Psychology 

 2(1-2-3) 
 

 1108201     จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
 Exceptional Child Psychology 

 2(1-2-3) 

 1109101  นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู 
 Introduction to Recreation for Teachers 

 2(1-2-3) 

 1109202  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น 
 Club Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit 
 Leader Traning Course 

 2(1-2-3) 

 1109303  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบ้ืองต้น 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 
 Training Course 

 2(1-2-3) 

 1109404  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 ขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic  
 Unit Leader Training Course 

 2(1-2-3) 
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            2.1.2  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู   14             หน่วยกิต 
 1100403  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1   1(90) 
  Teaching Practice 1  
 1100404  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90) 
  Teaching Practice 2  
 1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
  Practicum 1  
 1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(540) 
  Practicum 2  

     2.2 กลุ่มวิชาเอก           ไม่น้อยกว่า  83              หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาเอก         ไม่น้อยกว่า  71               หน่วยกิต 

                          1) บังคับ     54                  หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มทักษะการใช้ภาษา    

  2111101  การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น 2(1-2-3) 
  Basic Melayu Listening and Speaking       

 2111202  การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง 2(1-2-3) 
  Intermediate Melayu Listening and Speaking   

 2111303  การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง 2(1-2-3) 
  Advanced Melayu Listening and Speaking      

 2111104  การอ่านและการตีความภาษามลายู 2(1-2-3) 
  Melayu Reading and Interpretation  

 2111205  การอ่านแบบบูรณาการ 
 Integrated Reading 
 การอ่านเพื่อการสอนภาษามลายู 
 Reading for Melayu Teaching 
 กลวิธีการเขียนภาษามลายู 
 Melayu Writing Strategies 

2(1-2-3) 

   
 2111306 2(1-2-3) 

  
 2111107 3(2-2-5) 

  
 2111208  การเขียนเชิงวิชาการภาษามลายู 3(2-2-5) 
  Academic Melayu Writing 
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 1.2 กลุ่มหลักภาษา  
 2111109  ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับต้น 3(3-0-6) 

  Basic Melayu Grammar  
 2111210  ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับกลาง 3(2-2-5) 

  Melayu Intermediate Grammar  
 2111311  ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับสูง 3(2-2-5) 

  Melayu Advanced Grammar  
 2111112  ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction of Melayu Linguistics  
 2111213  ภาษาศาสตร์สังคม 3(2-2-5) 

  Sociolinguistics  
 2111114  กลวิธีการแปลภาษามลายู 3(3-0-6) 

  Melayu Translation Strategies  
 2111215  การแปลภาษามลายู-ไทย 3(2-2-5) 

  Melayu -Thai Translation  
 2111316  การแปลภาษาไทย-มลายู 3(2-2-5) 

  Thai- Melayu Translation  
 2111417  อักษรยาวีส าหรับการสอนภาษามลายู 3(2-2-5) 

  Jawi Script for Melayu Teaching      
 2111318  วรรณคดีมลายูเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to Melayu Literature  
 2111419  วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 

  Melayu Literature for Children  
 2111420  การวิจัยในช้ันเรียนภาษามลายู 

 Research in Melayu Language Classroom 
3(2-2-5) 
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 2) เลือก      ไม่น้อยกว่า  17      หน่วยกิต   

  2111121  ความสัมพันธ์ทางด้านภาษาในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษามลายู 2(1-2-3) 
  Language Relation in Melayu Spoken Country    

 2111222  ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษามลายู 3(2-2-5) 
   Linguistics for Melayu Teachers  

 2111323  การเรียนรู้ภาษามลายูโดยใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  Computer Assisted Melayu Language Learning  

 2111324  การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทย-ภาษามลายู 2(2-0-4) 
  Analysis Comparison Between Thai and Melayu 

 Language 
 

 2111325  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Applied Linguistics  

 2111326  จิตภาษาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Psycholinguistics  

 2111327  การวิจัยทางภาษามลายู 3(2-2-5) 
  Research in Melayu Language  
 2111428  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารทางวิชาการ 3(2-2-5) 

  Melayu for Academic Communication   

 2111429  พฤติกรรมการสอนภาษามลายู 3(2-2-5) 
  Melayu Teaching Behavior  

 2111430  การวัดและการประเมนิผลทางการสอนภาษามลายู 3(2-2-5) 
  Measurement and Evaluation in Melayu Language 

 Teaching 
 

 2111431  การสัมมนาการสอนภาษามลายู 3(2-2-5) 
  Seminar in Teaching Melayu  
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 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า                 6             หน่วยกิต 
 2111432  วิธีการสอนภาษามลายูระดับประถมศึกษา  2(1-2-3) 

  Teaching Methods in Melayu Language in Primary 
 Level 

 

 2111433  วิธีการสอนภาษามลายูระดับมัธยมศึกษา   2(1-2-3) 
  Teaching  Methods in Melayu Language in 

 Secondary Level 
 

  2111434  เทคนิคการสอนภาษามลายูส าหรับครูภาษามลายู  2(1-2-3) 
  Melayu Teaching Techniques for Melayu  
 

2.2.3 เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า       6       หน่วยกิต 
 2111435 

  
 2111336 

 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษามลายู 
 Literature for Melayu Teaching 
 ส่ือและนวัตกรรมการสอนภาษามลายู 

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

  Instructional Material and Innovation for Melayu  
 2111337  การสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ  2(1-2-3) 

  Teaching Melayu as a Foreign Language  
 2111438  การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนภาษามลายู 2(1-2-3) 

  Curriculum Design and Melayu Teaching  
 2111439  การสอนภาษามลายูในกลุ่มประเทศอาเซียน 2(2-0-4) 
  Melayu Language Teaching in ASEAN countries  
   

     3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า          6                         หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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   3.1.4 แผนการศึกษา 
   ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกติ 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาชีพครูบังคับ 

1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 2111101 การฟังและพูดภาษามลายู 
 ระดับต้น 

2(1-2-3) 

2111104 การอ่านและการตีความภาษา
 มลายู 

2(1-2-3) 

2111109 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับต้น 3(3-0-6) 
2111112 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก   2-3 หน่วยกิต 
รวม 21-22 หน่วยกิต 

 
 
    ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาชีพครูบังคับ 

1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ  2111202 การฟังและพูดภาษามลายู
 ระดับกลาง 

2(1-2-3) 

2111205 การอ่านแบบบูรณาการ 2(1-2-3) 
2111107 กลวิธีการเขียนภาษามลายู 3(2-2-5) 
2111210 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับกลาง 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก   2-3 หน่วยกิต 
รวม  21-22 หน่วยกิต 
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    ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาชีพครูบังคับ 

1101101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 
1105202 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 2111303 การฟังและพูดภาษามลายู
ระดับสูง  

2(1-2-3) 

2111213 ภาษาศาสตร์สังคม     3(2-2-5) 

2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู           3(3-0-6) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
    ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาชีพครูบังคับ 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

2(1-2-3) 

 
วิชาเอกบังคับ  

2111306 การอ่านเพื่อการสอนภาษามลายู 2(1-2-3) 
2111311 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับสูง               3(2-2-5) 
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย     3(2-2-5) 
2111318 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 หน่วยกิต 
รวม 21 หน่วยกิต 
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   ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาชีพครูบังคับ 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 2111208 การเขียนเชิงวิชาการภาษามลายู 3(2-2-5) 
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู 3(2-2-5) 
2111419 วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 

 
 
    ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาชีพครูบังคับ 

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ห้องเรียน 

3(2-2-5) 

113402  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 2111417 อักษรยาวีส าหรับการสอนภาษา
มลายู 

3(2-2-5) 

2111420 การวิจัยในช้ันเรียนภาษามลายู 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 

เลือกจากวิชาการสอน
วิชาเอก 

 2 หน่วยกิต 

รวม 20 หน่วยกิต 
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  ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู
บังคับ 

1104201 การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู ้

3(2-2-5) 

1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-1-3) 

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1    1(90) 

วิชาชีพครูเลือก  2 หน่วยกิต 
วิชาเอกเลือก  5-6 หน่วยกิต 

วิชาการสอนวิชาเอก 

2111432 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับ
 ประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

2111434 เทคนิคการสอนภาษามลายู
ส าหรับครูสอนภาษามลายู 

2(1-2-3) 

เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  2 หน่วยกิต 
รวม  19-20 หน่วยกิต 

     
 ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู
บังคับ 

1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90) 
วิชาเอกเลือก  2-3 หน่วยกิต 

วิชาการสอนวิชาเอก 
2111433 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับ
 มัธยมศึกษา 

2(1-2-3) 
 

เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  4 หน่วยกิต 

รวม 14-15 หน่วยกิต 
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    ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
วิชาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู 

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
 

    ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา หน่วยกิต  

น(ท-ป-อ) 
วิชาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครู 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวม 6 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
   1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร         12   หน่วยกิต 
 1) บังคับเรียน 10   หน่วยกิต 

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

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร  
ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน การใช้ภาษาส่ือสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การ
น าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่าง
มีเหตุผล  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร 

Significance of Thai language as communication tools, 
practice of language in daily used in listening, speaking, 
reading and writing, use of language in formal and information 
communication, conducting informative presentation, giving 
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem 
conditions and its solutions of language used in daily life, 
realizing ethics and awareness of Thai society  
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2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน      2(1-2-3) 
  Speaking and Writing Skills Development 

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูด 
และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและกลุ่ม และ
ร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน
เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

Rules and development of reading and writing in order 
to speak and write effectively, practice of speaking both  
individual and groups and criticizing for improvement,  
practice of plot writing, essay and article writing with the 
emphasis on standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing  
 

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

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ังการฟัง พูด อ่าน 
เขียนในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง  ๆ อาทิ การกล่าวทักทาย     
การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความ
ช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและส่ิงของและ
สถานท่ี การถาม และการให้ข้อมูล การติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์และการ
แสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
ค้นคว้าในการพัฒนาการส่ือสาร เช่น การใช้พจนานุกรม บทความ  
หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills; 
listening, speaking, reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting, leave-taking, self- introduction  
and others, requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on the telephone and expressing 
opinion; development of skills in using tools and resources   
for communicative study such as dictionary, article and 
newspaper and information technology for communicative 
development 
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2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                         2(1-2-3) 
  Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การ
แนะน าแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
  Use of Melayu for communication in daily life, 
conversation in daily life such as greeting, saying thanks and 
simple introduction emphasizing on listening and speaking 
skills 
 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้     2(1-2-3)  
 Melayu for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียง
ค าภาษามลายูให้ถูกต้อง  ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา 
การให้ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลท้ังในและนอกประเทศ     
และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading 
and writing skills in daily life, practice of reading aloud in 
Melayu correctly; practice of Melayu conversations in different 
situations; self-introduction, greeting, leave-taking, giving 
suggestion, inquiring information nationally and internationally 
as well as  practice of simple sentence writing 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1       2(1-2-3) 
 English for Communication 1             

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพื้นฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกต้อง
เหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and 
writing for daily  communication; focusing on basic vocabulary 
and expressions relating to working performance and career 
fields, studying on customs and traditions of English speaking 
countries including appropriate social etiquette 
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2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ       2(1-2-3) 
                Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด      
การอ่าน และการเขียนเพื่อให้เกิดการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ ท้ังในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้  การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ    
โดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการปฏิบั ติหน้า ท่ีการงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
  Practicing and developing Thai language used in 
listening, speaking, reading and writing in order to 
communicate effectively in accordance with the rules; both 
for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process 
of academic research effectively and be able to use in various 
situations which is beneficial to the career and daily life 

 
        2) เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า           2                         หน่วยกิต 

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

หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ศึกษาปัจจัยท่ีท าให้
การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบค าท่ีมักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล 
แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 
 Principles of reading and writing Thai words, study of 
factors which affect to misreading and incorrect writing, 
collecting, analyzing and comparing the words that are usually 
incorrectly in read and written, discussing, summarizing, 
solution finding and promoting the correct reading and writing 
Thai words   
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2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ     2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพู ดและอ่ านภาษาอั งกฤษอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดท้ังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้า
ช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่าน
หนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective development of speaking and reading skills in 
English, practice of speaking both individual and groups,  
efficient class presentation and reading practice; reading for 
comprehension; reading newspapers, advertisements, and 
websites 

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

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดย
เน้นการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหน้าท่ีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ท้ังด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร 
การเขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in 
different fields and development of writing skill emphasizing 
on correct forms and functions for educational and career 
purposes such as writing a letter, filling in an application form, 
writing a report, etc. 

2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน        2(1-2-3) 
 Basic Melayu 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน 
การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายู        
ฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับบริบททางสังคม 
 Practice of listening, speaking, reading and writing 
skills, study on basic sentence patterns; sentence 
combinations and Melayu expressions, practice of giving 
information and expressing opinions in accordance with social 
context application 
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2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
 Chinese for Communication     

การใช้ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ส่ือสารกับเจ้าของภาษาได้ 

Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an 
emphasis on listening and speaking skills and be able to apply 
in communicating with native speakers 

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

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจ าวัน 
ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการส่ือสารกับเจ้าของภาษาได้ 
  Arabic alphabets, word and sentence formation 
processes, practice of listening, speaking, reading and writing 
skills to understand generality in daily life and be able to 
apply in communicating with native speakers 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2          2(1-2-3) 
 English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้สถานการณ์จริงท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงการฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการ
ประกอบอาชีพ 
 Practice and development of listening, speaking, 
reading anwriting English through real situations in related 
careers; practice of thinking skills, problem solving analyzing 
and decision making skills for daily life and future career 
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1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข        2(1-2-3)  

 Happiness Study 
ความหมายและขอบข่ายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลก

เชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพส่ิงท้ังปวง การปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  

Definition and scope of physical and mental 
happiness, being optimistic, self -appreciated and also other 
surroundings,  multicultural adjustment, emotional quotient 
for living and coexisting, practice of doctrine, morality, ethics, 
social regulations, and agreement for peaceful coexisting in 
society 
    

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

 ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคล่ือนไหว 
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่น
สู่สากลท้ังในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิต 
 Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international 
artistic patterns in terms of ideas, techniques, and methods in 
creating and applying to real life situations 

 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต      2(1-2-3) 

 Information For Life Long Learning 
ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง 
วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็น
มาตรฐาน 
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 Meanings, roles, and importance of information for 
life-long learning, information sources and accessing,  
information searching and collecting method for self-access 
learning, presenting  finding results by using standard forms 
and steps 

 
2100118 ความจริงของชีวิต                         2(2-0-4) 

Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสน
ธรรมไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและ
สังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดี
และขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ์ อันน าไป
สูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in 
problem solving and intellectual developing, life and society, 
moral and ethics development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different worldview perception, 
advantages and disadvantages analyzing of worldviews in 
order to find out truth and meaning of life to be a perfect 
human being and leading to a peaceful life and society 

 
2100119 การพัฒนาตน                               2(2-0-4) 

Self Development  
หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของ

มนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความ
ฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human 
behavior, emergence process and self- development, 
emotional intelligence and ethics development, prevention 
and stress managing, human relations creating, teamwork and 
conflict managing 
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2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต        2(1-2-3)                 
Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม 
ความส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน 
และการเคล่ือนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอน
การเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
  Meanings of mental and behavioral aesthetics, 
classifying differences in science of beauty, importance and 
backgrounds of visual, hearing and movement perception 
towards visual arts, arts, music arts and performance through 
perception process of value, recognition, familiarity which lead                
toappreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 
 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6          หน่วยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน์         2(2-0-4) 
Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมในสังคมไทย สังคม
อาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในด้าน ต่าง ๆ ท้ังทางประเพณี 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 Relationships  between  human beings and environ-  
ments environments in Thai society; ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon impacting on 
the changing of society in various dimensions including 
culture, tradition, economics and political affairs 

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

วิ เคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่ อน า ไป สู่
กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
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 Analysis of multi-cultural diversity leading to natural 
resources management and environments concerning 
community; concepts of sufficiency economy philosophy; 
utilizing appropriate technology for living in local community 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ       2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบ
ท่ีส าคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อส่ือสาร ทักษะการ
จัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการให้
ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อ
น าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
 Meanings and importance of life skill including 
important elements of life skill; globalization, thinking skills, 
decision making, creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; development of 
interpersonal relationships and communication, self-
management skills and stress management; emphasis on 
public mindedness and public consciousness in order to be 
peaceful coexistence 

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

ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคม
สมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การส่ือสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน     
การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new 
societies concerning analysis, situation assessment, creative 
thinking, sympathy, social responsibilities, human relations 
and communication; decision making and problem solving in 
daily life; emotional and stress management; activities for 
stress relief 
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2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   2(1-2-3) 
                 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน า
หลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture; significance of 
human relations, human nature, psychological process; 
public consciousness creation in order to build interpersonal 
relationship and community; self-development for the 
advance in life and career; religious principles application to 
life and career  

 
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า   6     หน่วยกิต 

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

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงิน
เกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

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

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจต
คติทางวิทยาศาสตร์  ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Scientific approach, scientific process and scientific 
attitude; importance and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life quality development 
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน      2(1-2-3) 
  Information Technology in Daily Life 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ 
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 
 Introduction to computers, information technology; 
computer application in daily life, data warehouse application; 
laws with ethics in using information system and its security 
system 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน           2(1-2-3)  
                 Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ 
ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุ
ภัณฑ์และการเก็บรักษา  
  Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; human organ 
systems, heredity; chemical using in daily life; using 
microorganism in food industries; agricultural and industrial 
production management with heat, cold, radiochemical, 
packaging and storage 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต       2(1-2-3)  
                Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่
ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ
เล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะการเป็นผู้น า 
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Rules, regulations, etiquette , form and methods of 
sports competition; principles and how to choose sports for 
its individual potential; conduct of principles for playing sports 
at maximum benefits to body, emotion and society; injury 
prevention from sports and basic first aid; utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and traditional games; 
personality development promoting leadership 
 

2. หมวดวิชาชีพครู       
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                     ไม่น้อยกว่า          50                หน่วยกิต 

 2.1.1 วิชาการศึกษา               ไม่น้อยกว่า          36                หน่วยกิต 
                 1) บังคับ                                              34                หน่วยกิต 

1100201  ภาษาและวัฒนธรรม                                        3(2-2-5)     
 Languages and Cultures 

  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครูภาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส่ือความหมายได้อย่างถูกต้อง 
รวมท้ังใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

   Language and Thai culture for teachers, foreign 
language for developing teachers’ professional, This course 
provides listening, speaking, reading and writing in Thai and 
foreign languages as well as convey the meanings accurately, 
the use of language and culture for living together in peace  

 

1101101    ความเป็นครู                                                           3(2-2-5)                                                   
                 Professional Teachers 
                   สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิต

วิญญาณความเป็นครู กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอน 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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                   Teacher professional nature, features and standards of 
teaching profession, cultivation of teachership spirit, laws 
related to teachers and their professionals, management of 
teacher professional cognition, continually establishing the 
progress and development teaching professions; students are 
expected to be competent in their teaching courses, strategies, 
analysis, synthesis and creativity as well as in exploring and 
selecting information that are in touch with changes, 
interaction between teachers and learners to promote learner 
potential development with full spirit of teachership 

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

วัฒนธรรม  และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

             Philosophy and theory of education; religion, economy, 
society, culture and process of education management for 
establishing sustainable development, development of 
education in situation and analysis for sustainable 
development is expected to be learnt and implemented 

1101203   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ                          2(1-2-3)                                             
              Moral and Ethics 
                 หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของ

วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
          Principles and concepts of good governance; sincerity, 
honesty, morality and ethics of the teaching profession as 
required by the Teachers’ Profession Council;  This course 
provides learners  with good teacher conduct model with full 
public awareness ,social sacrifice and conduct themselves in 
competence with teacher professional ethics  
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1101302         การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                    3(3-0-6)                                    
               Education for Sustainable Development 

 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ประเด็นท่ีส าคัญของ UNESCO ได้แก่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความ
ยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ 
เจตคติและค่านิยมท่ีจ าเป็นในการสร้างอนาคตท่ียั่งยืน 

              The management of education in relation to strengthening 
concept of sustainable development with UNESCO  important 
aspects such as cultural diversity, climate changes, health 
promotion, poverty solution and sustainable consumption in 
order to develop skills, attitude and values as required for build-
up sustainable future 

1102202    การพัฒนาหลักสูตร                                     3(2-2-5)                              
      Curriculum Development 
   หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้    

การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักสูตร สามารถจัดท า
หลักสูตร ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรได้ 

   Principles and concepts of curriculum development;  
implementation curriculum development, curriculum analysis 
and implementation; In addition to curriculum assessment 
practice and use of assessing result for curriculum 
development are expected to achieve 

1102304    การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน                       3(2-2-5)                                      
                   Learning  and Classroom Management 

                  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้        
การจัดการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎี และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา
ได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้
และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  สร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
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   Principles, concepts  and guidelines for creating the 
learning plan, learning management, environments for learning  
and models of learning management  in order to enable 
students with analyzing, creative thinking and problem setting, 
integrating learning to inclusive learning, classroom 
management, creation of school learning center; This course 
supplies students with ability to create learning plan and use 
implementation in reality and thus creating atmosphere of 
classroom management to learning achievement of students 

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                (2-2-5)                               
               Education Innovation and Information Technology 
                   หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การประยุกต์ใช้และการประเมิน

ส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่ือสาร  เพื่อให้ ผู้เรียนประยุกต์ใช้และประเมินส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่ือสาร 

                   The principles, concept designs, application and 
assessment of innovating information technology for learning, 
information technology for communication; This course 
supplies students with capability to implement, evaluate 
innovating information technology for learning and use it for 
communication  

 
1104201   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                              3(2-2-5)     

 Educational Measurement and Evaluation 
                   หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
วัดและประเมินผลและสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ได้ 

                  Principles, concepts and practices in assessment and 
learners’ evaluation; The learners are able to apply 
measurement  and evaluation concepts leading to improve the 
students in classroom 
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1104302   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                       3(2-2-5)     
Research for Learning Improvement 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  

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

1105202    จิตวิทยาส าหรับครู                                                    3(2-2-5)                                                              
                 Psychology for Teachers 
               จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ

เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

                   Foundation of psychology, human development, 
learning psychology, educational psychology, psychology of 
guidance and counseling; This course enables students to 
advise and help children toward better quality of life using 
psychology to understand and promote full potentiality of 
learning   
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1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา                                       2(1-2-3)                                                 
               Educational Quality Assurance 

           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

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

 

                 2) วิชาชีพครูเลือก               ไม่น้อยกว่า            2              หน่วยกิต  

1100102    การพัฒนาทักษะการคิด                                            2(1-2-3) 
                 Thinking Skill Development 
                ความหมาย  และความส าคัญของทักษะการคิดพื้นฐาน  ความรู้

เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา  และการคิดของมนุษย์  แนวคิด  ทฤษฎี 
และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบต่าง  ๆ 
เช่น  การคิดแบบเอกนัย  การคิด  แบบอเนกนัย  การคิดวิเคราะห์  การคิด
สังเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง   การคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ  การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
น าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 
การออกแบบ และวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

   Means and the importance of basic thinking skills, 
content of intellectual development and human thinking, 
concepts, theories  and principles about developing thinking 
skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent 
thinking, critical thinking, synthetic thinking, creative thinking,  
imagination and scientific thinking, design and planning of 
learning to develop thinking skills, tools and assessment 
thinking skills 
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1100103   มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู                                          2(1-2-3) 
                 Human Relationship for Teachers 
                   ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ 

องค์ประกอบ  กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 
บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  การ
ประเมินมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อ
เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ท่ีดี   และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการ
ช่วยเหลือนักเรียน 
   Means and the importance of human relations for 
teacher, the principles, processes  and techniques for human 
relation, the teacher's role in strengthening human relations in 
schools and communities, assessment for human relationship 
focus on practical skills to create an atmosphere of learning 
and strengthen the relationship for helping the student 

 
1100104    การสอนเพศศึกษา                                                     2(1-2-3) 

                 Sexuality Education 
                  ศึกษา  วิ เคราะห์   และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพศศึกษาใน

สถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย  พัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญ
พันธุ์ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาท
ความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม
ท่ีส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจต่อรอง 
การส่ือความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนฐานของ
การเคารพในสิทธิของผู้อื่น  โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนเพื่อปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยม  ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย
และรับผิดชอบ   

  Activities setting to learn sexual development, 
reproductive health, sexual health, relationship and 
expectations of gender roles and responsibilities, sexual 
orientation;  The influences of social and cultural on the role 
and sexual expression, decision-making and negotiation skill, 
expression the opinions and their own feelings by respect for 
the rights of others, learning process focusing on students 
participation to cultivate on positive attitudes, values and 
positive sexual behavior in term of responsibility 
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1102101    การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน                     2(1-2-3) 
                 Local Curriculum Development   

 ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร  การประเมินผลหลักสูตร  ความเป็นมาและความส าคัญของ
หลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร   การจัดประสบการณ์
และกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร  หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

 Foundation of the curriculum, curriculum development 
process, curriculum evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, curriculum 
structures, experiences and activities setting on curriculum, 
principles, processes and practices on local area curriculum 
development 
 

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

 จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน  รูปแบบการ
นิเทศการสอน  เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศการสอน  การประเมินผลนิเทศ
การสอน  การประสานงานระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน  และแนวโน้มการนิเทศการ
สอน 
  The aims, principles, and supervision processes, 
supervision model, tools for instruction supervision, evaluate 
supervision, coordination between all those who involved in 
the instructional supervision, the instructional supervision 
problems and trends  
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1103101    การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา                                      2(1-2-3) 
               Utilization of Mass Media in Education 

        ความหมาย ความส าคัญของส่ือสารมวลชนท่ีมีต่อการศึกษา 
หลักการ และวิ ธีการใช้วิทยุกระจายเ สียง วิทยุ โทรทัศน์  ส่ิงพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากลและส่ือสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 
 Means  and the importance  of mass media on  edu- 
cation, principles, utilize  broadcasting,  publications, news 
papers, films, international data networks, and information 
media for education; analyze, select, and utilize information to 
enhance learning 

1105101    จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น                                      2(1-2-3) 
                Adolescent Guidance Psychology 
                  วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น  พัฒนาการด้านต่าง  ๆ  ของ

วัยรุ่น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการ  ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับการ
แนะแนววัยรุ่น  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่น
โดยใช้กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ  สังคม 
และส่วนตัว 

    The theories of adolescent  development,  develop- 
mental  domain of adolescent, the factors affecting the 
developmental, problem of teenager,  teacher's role on 
guidance, the development of talent and potential by using 
guidance method, guidance services to enhance on education, 
occupation, social and problem protection issues  

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ                                                  2(1-2-3) 
                Exceptional Child Psychology 
                  ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ  องค์ประกอบทางด้านกายภาพ  ชีวภาพ
และสังคมท่ีมีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ   ประเภทของเด็กพิเศษ  การส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ   องค์การและหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ
เด็กพิเศษ 
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                 Means, scope and behavior of exceptional child, the 
causes of the abnormal behavior on children, the factors of 
physical, biological and social that affecting on exceptional 
child, the types of exceptional child, exceptional child 
enhancing, organizations and agencies assist exceptional child 

1109101  นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู                                  2(1-2-3) 
                Introduction to Recreation for Teachers 
                 ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่ งหมายและความส าคัญของ

นันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการต่อชีวิตประจ าวัน ประเภทของ
นันทนาการส าหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ส าหรับเด็ก 
ความรับผิดชอบในการนันทนาการ ส าหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติ 

    Means, scope, purposes and the importance of the 
recreation for teacher, the importance of recreation for daily-
life, types of recreation for children, recreational activities for 
children,  responsibility on recreational practice for own-self, 
family, school and community 

 
1109202    ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น                2(1-2-3) 

                    Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader  
   Training Course 
                   วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติและกิจกรรมของ

องค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาว
ดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2 ดาวดวงท่ี 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ    
และการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น 

   The purposes of the cub scouts and junior girl scouts, 
history and activities of the world organization of the scouts, 
Thai structural scouts, basic training director of scouts 
curriculum, cub scouts subjects; the first star, the second star, 
the third star and the special subject, the strategies for cub 
scouts activities, the cub scouts ceremony, guidelines for 
gathered camp fire, the basic training camp for director of cub 
scouts 
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1109303    ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรู้เบื้องต้น                 2(1-2-3)      
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

   การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและ
กิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการท่ีใช้ในการฝึกอบรม
ลูกเสือสามัญวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการ
ฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่  ประวัติและ
โครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การ
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตส านึกสาธารณะ 
โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี                

    Orientation and training scouts, background of the boy 
scouts and the world scout organization activities, the 
strategies discipline training, tidiness and agility portrait of boy 
scout gaming train, the system of squad scouting and the 
structure of Thai scouting history, practice on camp fire, the 
scouts administration, teaching skills and planning for scouting, 
duties and responsibilities of the scout leader, the scouts 
ceremony, promoting scouting affair,  hiking and camping for 
the scouts, the public awareness, project of training director for 
scouts 

1109404    ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น        2(1-2-3) 
                Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

  Training Course 
                  การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ  กิจการลูกเสือ  สาระส าคัญ

ของกิจการลูกเสือ  จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ  วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สัญญาณ  ระบบ
หมู่  ท่ีประชุมนายหมู่   การประชุมภายในหมู่และกอง  การสวนสนาม 
ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หลักสูตร
พิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  บทบาทการท างานร่วมกับคนอื่นและชุมชน 
เงื่อน  แผนท่ี  เข็มทิศ  ส่ิงแวดล้อม  การอนุรักษ์  การปฐมพยาบาล  การมี
จิตส านึกสาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 

48 



54 
 

 

           Orientation and training scouts, principle of scouting 
foundation, the purposes and strategies of the senior scouts, 
scout promise and law,  discipline,  tidiness,  signal, the  patrol 
system, the conference of scoutmaster, the parade, 
suggestions of camp fire,  the senior scout game, the senior 
scout curriculum, the role of working with others to conserve 
environmental and community, map, compass, first aid, public 
consciousness and the administration of senior scouts’ division 

1100403    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                                                1(90) 
                Teaching Practice 1 
                  บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ

เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การ
สอบภาคปฏิบติัและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และน าเสนอผลการศึกษา 

                Integration of knowledge in term of lesson plans, test 
design and measurement tools, test scoring and results judging, 
the performance exam and scoring rubrics, behavioral research 
in classroom, applying for observing and participating in school 
at least two weeks and present the result of observation 

1100404    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                                              1(90) 
                 Teaching Practice 2 
  บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การ

ปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน 
และการตัดสินผล  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย
แก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดย
การทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และน าเสนอผล
การศึกษา 

                Integration of knowledge in term of lesson plans, 
teaching performance, test design and measurement tools, test 
scoring and results judging, practical examination and scoring 
rubrics, using behavioral classroom research in teaching 
practice in school at least two weeks afterwards presenting the 
result of the practical 
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1100506     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                    6(540)   
  Practicum 1     

         การบูรณาการความรู้ ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงานหน้าท่ีครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน  งาน
สนับสนุนการเรียนการสอน  หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆท่ี
แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในช้ันเรียน การจัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียนการสอน การน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา 

    Integrating knowledge into teaching practice in schools 
by learning and performing teachers role, class teacher, 
supporting teaching and learning  affair, curriculum, performing 
teaching course record  that  demonstrate the solution with 
research in the classroom, the preparation of the project to 
improve the students, evaluation of teaching, applying the 
results of assessment  to improve the students and 
educational seminars 

 
1100507    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                      6(540) 

                 Practicum 2 
                   การบูรณาการความรู้ ท้ังหมดมาใช้ในการปฏิบั ติการสอนใน

สถานศึกษา  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ        
การเลือกใช้การผลิตส่ือและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การ
ใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้   การวัดประเมินผลการเรียนรู้    
การท าวิ จัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน   การน าผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  การบันทึก  รายงานผลการจัดการเรียนรู้และการ
สัมมนาทางการศึกษา 

       Integrating knowledge into teaching practice in schools, 
the preparation of lesson plans follows the learner center 
method, using  innovative materials for teaching, using the 
advantageous techniques and strategies for teaching, 
assessment of learning, research performing to improve the 
students, applying the results of assessment  to improve the 
students, recording the task, learning outcome reporting and 
educational seminars 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า        83                หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า       71       หน่วยกิต 

        1) บังคับ          54                หน่วยกิต 

2111101  การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น                2(1-2-3) 
  Basic Melayu Listening and Speaking      

 ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร การแสดงบทบาท
สมมุติในชีวิตประจ าวัน ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษาจากส่ือต่าง ๆ    การ
แยกส าเนียงภาษามลายูท่ีหลากหลาย เข้าใจ และโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง 

 

   Melayu speaking and listening skills for communication; 
role-plays in daily life; listening practices from various kinds     of 
materials by Melayu native speaker; the differentiation       of 
Melayu accents; comprehension and response in the right way  

2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง                 2(1-2-3) 
   Melayu for Intermediate Listening and Speaking   

  วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน  :  2111101  การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น 
  Pre-requisite            :  2111101 Basic Melayu Listening and 
     Speaking      

ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อการส่ือสารในบริบทท่ีมีความ
ซับซ้อนขึ้น เน้นความเข้าใจในการฟัง การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงบทบาทสมมุติ บทละครส้ัน การสัมภาษณ์ และการรายงาน 

Melayu listening and speaking for communication in the 
complex context; the emphasis of comprehension, response, 
opinion expression, role-play, skit, interview, and report 

2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง        2(1-2-3) 
 Advanced Melayu Listening and Speaking     

 วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน  :   2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง 
Pre-requisite    :  2111202 Melayu for Intermediate  
   Listening and Speaking 

ทักษะการฟัง และพูดภาษามลายูเพื่อการส่ือสารในระดับท่ีสูงขึ้น 
เน้นความเข้าใจ และวิเคราะห์จากการฟังข่าว การอภิปราย การฟังค า
บรรยาย การน าเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอประเด็น
โต้แย้ง เทคนิคการพูดในท่ีชุมชน การโต้วาที ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับบทบาท
และสถานการณ์   
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           Advanced Melayu listening and speaking; the emphasis 
of understanding and analysis of news, discussion, presen- 
tations, comments, opinion, and arguments; techniques of 
public speaking and debate; using language in an appropriate 
role and situation 

2111104 การอ่านและการตีความภาษามลายู  
Melayu Reading and Interpretation 

         2(1-2-3) 

หลักการและเทคนิคการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การตีความเพื่อท า
 ความเข้าใจ การสรุปใจความ การอ่านเพื่อหาประเภทของบริบท อาทิ 
 พรรณนา บรรยาย เปรียบเทียบ และการให้ความหมาย  

    Principles and techniques of reading; interpretation for 
 comprehension; reading for main idea; reading for distinguishing 
 types of context, explanation, expository, comparison and 
 meaning        

2111205  การอ่านแบบบูรณาการ 
Integrated Reading 

     2(1-2-3) 

 วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน :  2111104 การอ่านและการตีความภาษามลายู 
Pre-requisite            :  2111104 Melayu Reading and  
   Interpretation 
 การอ่านและการตีความเพื่อความเข้าใจระดับค าศัพท์ และประโยค
ท่ีซับซ้อน วิเคราะห์ และอธิบายความหมายแฝง ความสัมพันธ์ของเนื้อหา
และตีความแนวคิดจากบทท่ีอ่าน 

  Reading and interpretation for comprehension in word 
level and complex sentence level; the analysis and des- 
cription of implied meaning; the relationship of reading texts 
and conceptual interpretation   
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 2111306 การอ่านเพือ่การสอนภาษามลาย ู       2(1-2-3) 
Reading for Melayu Teaching          
วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 2111205 การอ่านแบบบูรณาการ 
Pre-requisite  : 2111205 Integrated Reading 

 ทักษะการอ่านภาษามลายูในระดับท่ีสูงขึ้น การอ่านเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ การอ่านบทความวิจัย เอกสารประกอบการ
ประชุม ต าราเอกสารอ้างอิง วารสารทางวิชาการ ข้อมูลต่าง ๆ การสรุป
ความและการเขียนรายงาน 
  Advanced Melayu reading skill; reading in relevant 
career documents; reading research articles; meeting agenda,  
citation index documents; academic periodical; summary and 
report writing  

กลวิธีการเขียนภาษามลายู        3(2-2-5) 
 Melayu Writing Strategies 

  กลวิธีการเขียนภาษามลายูพื้นฐาน การเขียนข้อความง่าย ๆ      
การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ แสดงความคิดเห็น การน าความรู้
เกี่ยวกับโครงสร้างประโยค และเลือกใช้ค าศัพท์ท่ีเหมาะสมในการฝึก
ปฏิบัติการเขียน 
  Basic Melayu writing strategies; simple sentence writing; 
essay writing; expressing opinion; the sentence structure 
knowledge in appropriate sentence and paragraph writing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2111107 

2111208    การเขียนเชิงวิชาการภาษามลายู          3(2-2-5)
     Academic  Melayu Writing 

    วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 2111107 กลวิธีการเขียนภาษามลายู  
   Pre-requisite    : 2111107 Melayu Writing Strategies 

 การเขียนเชิงวิชาการทางด้านภาษามลายู การเขียนท่ีมีใจความหลัก   
 และใจความสนับสนุน การใช้แหล่งข้อมูลโดยใช้วิธีการอ้างอิง การสรุปความ 
 และถอดความ  
  Academic Melayu writing; writing  main idea and sup- 
 porting idea; citation and referencing writing; summarizing and 
 paraphrasing 
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 2111109 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับต้น                  3(3-0-6)
       Basic Melayu Grammar 

    ชนิดของค า โครงสร้างของค า การสร้างค าแบบต่าง ๆ การใช้ค า   ใน
ประโยค โครงสร้างพื้นฐาน การเรียงค าตามหลักไวยากรณ์ภาษามลายู การ
วิเคราะห์ประโยคตามทฤษฎีภาษาศาสตร์  

                              Word type; Word structure; world formation; word choice 
in sentence; basic structure; the sentence structure analysis; 
word order and sentence in Melayu grammar   

2111210 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับกลาง   
Melayu Intermediate Grammar 

3(2-2-5) 

 วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน  : 2111109  ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับต้น 
Pre-requisite  : 2111109  Basic Melayu Grammar 
 วลี รูปแบบวลี การสร้างวลี วิเคราะห์วลี อนุประโยค รูปประโยค
พื้นฐาน และประโยคชนิดต่าง ๆของภาษามลายู 

         Phrase; clause; phrase formation; phrase analysis; simple 
sentence; sentence types in Melayu 
 

 2111311 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับสูง         3(2-2-5) 
  Melayu Advanced Grammar 

  วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน  : 2111210 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับกลาง 
 Pre-requisite  : 2111210 Melayu Intermediate  
    Grammar 

         ประเภทของประโยค ประโยคความเด่ียว ประโยคความรวม ประโยค
ความซ้อน และการใช้ค าเช่ือมในประโยคภาษามลายู 
         Sentence types; Simple sentence, compound sentence, 
complex sentence; conjunction in Melayu sentence 

 
    2111112  ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น 

Introduction of Melayu Linguistics 
          3(3-0-6) 

  ประวัติความเป็นมาของภาษามลายู แนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
สัทศาสตร์ สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ทางด้าน
ภาษามลายู  
 History of Melayu; concept and theory of Melayu 
linguistics, phonetics, phonology, morphology, syntax and 
semantics in Melayu 
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2111213  ภาษาศาสตร์สังคม 
Sociolinguistics 

          3(2-2-5) 

   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบทางสังคมและภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษา
ในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนภาษาและโครงสร้างทางสังคม เพศ
และวัยของผู้พูด ภาษาท่ีใช้ในบริบททางสังคม และการเปล่ียนแปลงของ
ภาษา  
         Relationships between language and society; 
interaction between social components and language; roles 
and varieties of language in society; relationships between 
language learning and social structures, genders and age of 
speakers; language use in social contexts and language change 

2111114   กลวิธีการแปลภาษามลายู 
 Melayu Translation Strategies 

          3(3-0-6) 

  หลักการและทฤษฎีการแปล การประยุกต์ใช้หลักการแปลเอกสาร
ต่าง ๆ การแปลค าศัพท์เฉพาะ การแปลส านวน การวิเคราะห์ปัญหาในการ
แปลภาษามลายู การใช้รูปแบบการเขียนท่ีถูกต้อง วัฒนธรรมในการใช้
ภาษามลายู 
  Principles and theory of translation; the application      
of translation in various types of document; technical terms 
translation; idiom translation; the analysis of Melayu 
translation; the appropriateness of writing styles; the culture  
of Melayu use 

 2111215 การแปลภาษามลาย-ูไทย         3(2-2-5) 
    Melayu -Thai Translation 
  วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน  :  2111114 กลวิธีการแปล 

 Pre-requisite  :  2111114  Melayu Translation Strategies 
การแปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย ความหมายค าศัพท์จาก

ประโยคจนถึงบริบท การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องส้ัน 
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมือในการแปลอื่น ๆ                                      
  Melayu – Thai translation; meaning of words in sentence 
level to context level; translation of works, news, newspapers, 
short story, literary works; using dictionary and other tools in 
translation 
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      2111316  การแปลภาษาไทย-มลายู  
 Thai - Melayu Translation 

          3(2-2-5) 

วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน  : 2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย 
 Pre-requisite   : 2111215 Melayu -Thai Translation 

  การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู ความหมายค าศัพท์จากบริบท 
จนถึงระดับประโยค การแปลงานเขียน เช่น ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องส้ัน 
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมือในการแปลอื่น ๆ 

Melayu – Thai translation; meaning of words in context 
level to sentence level; translation of works, news, newspapers, 
short story, literary works; using dictionary and other tools in 
translation 

*2111417 อักษรยาวีส าหรับการสอนภาษามลาย*ู          3(2-2-5) 
  Jawi Script for Melayu Teaching     

  ประวัติความเป็นมาของอักษรยาวี พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรค
ตอน ระบบการสะกดและการออกเสียง การอ่านและเขียนข้อความภาษา
มลายูด้วยอักษรยาวี การแปลงข้อความอักษรรูมีเป็นอักษรยาวี  และการ
ออกแบบวิธีการอ่านด้วยอักษรยาวีเพื่อการสอนภาษามลายู 

                               Background of Jawi script, consonants, vowels, 
punctuation, spelling and pronunciation system; reading and 
writing Melayu text with Jawi script; transliteration of Rumi text 
into Jawi; the design of Jawi alphabet reading techniques for 
Melayu language teaching               

      2111318 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น    
Introduction to Melayu Literature 

     3(3-0-6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
       หมายเหตุ * 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี และประวัติวรรณคดีมลายู ลีลา
การประพั นธ์  ความหมาย การอภิป รายแนว คิด  ค า ศัพ ท์ เ ฉพาะ               
ทางวรรณกรรมในงานเขียน ร้อยกรอง เรื่องส้ัน และบทละคร 

An introduction and history of Melayu literature; writing 
styles; meaning; the discussion of concept and literary terms in 
poem, short stories and drama  

 
หมายถึงรายวิชาท่ีเป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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2111419  วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก 
 Melayu Literature for Children 

          3(2-2-5) 

   วิชาท่ีต้องสอบผ่านก่อน : 2111318 วรรณคดีมลายูเบื้องต้น 
  Pre-requisite    : 2111318 Introduction to Melayu Literature 
  ความหมาย ลักษณะ รูปแบบของวรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก เช่น 
การอ่านต านานพื้นบ้าน เทพนิยาย ปริศนาค าทาย เพลงกล่อมเด็ก และนิทาน
ส าหรับเด็ก องค์ประกอบของวรรณกรรมเด็กท้ังด้ังเดิม และร่วมสมัย 
  Meaning, feature, and forms of Melayu literature for 
children such as folklore, fairy tales, riddles, lullaby, and children’s 
poetry, the elements of classical and contemporary children’s 
literature 

2111420  การวิจยัในชั้นเรียนภาษามลายู         3(2-2-5) 
 Research in Melayu Language Classroom 

การวิจัยในช้ันเรียนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมายของข้อมูล การ
เขียนรายงานส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนภาษามลายู ทักษะการเรียน 
การจดบนัทึก การค้นคว้าในห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต  
 Quantitative and qualitative research in Classroom, 
research design, the data collection and analysis, data 
interpretation, survey report writing in Melayu language 
classroom, learning skills, note-taking, self-study in library or 
internet 

          
        2) เลือก         ไม่น้อยกว่า  17       หน่วยกิต 

ความสัมพันธ์ทางด้านภาษามลายูในกลุ่มประเทศ       2(1-2-3) 
ที่ใช้ภาษามลาย ู
Language Relation in Malayu Spoken Country 

 

2111121 

 นโยบายทางภาษาของภาษามลายู  ความสัมพันธ์ทางด้านภาษา
มลายูในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษามลายู  สถานะและบทบาทของภาษามลายู
ในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษามลายู  ต้ังแต่อดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต 
 Melayu language policy, relationships among Melayu 
speaking countries, status and roles of Melayu speaking 
countries in the past, present and future 
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2111222  ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษามลายู               3(2-2-5) 
 Linguistics for Melayu Teachers 

 ต้นก า เนิดของภาษา ความ เป็น มาของภาษาศาสตร์  เ สีย ง            
และโครงสร้าง การสร้างค า วจีวิภาคเบื้ องต้น วากยสัมพันธ์ เบื้องต้น 
อรรถศาสตร์เบื้องต้น การปรับใช้ในการสอนภาษามลายู 
          Origin of language, nature of linguistics, sounds and 
structure, word formation, basic morphology, basic syntax, basic 
semantic, the application in Melayu language teaching 

2111323 การเรียนรู้ภาษามลายูโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
Computer Assisted Melayu Language 
Learning 

          3(2-2-5) 

  หลักการใช้ส่ือคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนภาษามลายู     
การออกแบบ การสร้าง และประเมินบทเรียนภาษาโดยใช้การน าเสนอ
โปรแกรมประยุกต์ท่ีทันสมัย 
  Principles of computer assisted Melayu language 
learning, design, creation, and evaluation of lesson by using 
applied contemporary program   

2111324 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทย-ภาษามลายู 
Analysis comparison between Thai and 
Melayu Language 

          2(2-0-4) 

 ความเหมือนและความแตกต่างทางด้านสรวิทยา วจีวิภาค 
วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ระหว่างภาษาไทยและภาษามลายู  
  Similarities and differences of phonology, morphology, 
syntax and semantic between Thai and Melayu 

2111325 ภาษาศาสตร์ประยุกต์  
Applied Linguistics 

          3(3-0-6) 

 ความเป็นมาของภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษา และลักษณะส าคัญ
ของภาษา การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ การประยุกต์จากส่ือแขนงต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการสอนภาษามลายู 

History of applied linguistics, language and the 
distinction of language; the nature of language acquisition,    
application of other sources for Melayu language teaching   
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  2111326 จิตภาษาศาสตร์            3(3-0-6)
  Psycholinguistics  

  แนวคิดภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาท่ีเช่ือมโยงความรู้ด้านภาษา 
ความคิด สมองของมนุษย์ หน่วยความจ า กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
มลายูและการเรียนรู้ในการบรรยายแบบเผชิญหน้า  และงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
         Concept of psycholinguistic and link of language, 
thought, human brain, memory; activities of Melayu teaching 
and learning by face-to-face lectures and assignments 

   
2111327 การวิจัยทางภาษามลายู    

Research in Melayu Language 
          3(2-2-5) 

   ทฤษฎี รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย 
สถิติเพื่อการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย         
การศึกษาค้นคว้างานวิจัย ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้      
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัยด้าน
การสอนภาษามลายู 
          Theories, form, design and process of research; statistics 
for research, research practices, research presentation, 
research studies, research reviews in language learning process; 
research process for problem-solving, project presentation for 
Melayu teaching research 

2111428 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสารทางวิชาการ 
Melayu for Academic Communication  

    3(2-2-5) 
 

         หลักการ เทคนิค วิธีการฟัง และการอ่านเพื่อจับใจความ การจด
บันทึกส่ิงท่ีฟังหรืออ่าน การพูดเชิงวิชาการ การอ้างข้อเท็จจริงประกอบการ
พูดทางด้านภาษามลายู และการเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  
           Principle, technique, listening strategies and reading for 
main idea; note-taking from listening and reading; the formality 
of speaking; types of academic Melayu; principles of academic 
referencing  
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2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลายู 
Melayu Teaching Behavior 

 3(2-2-5) 

 แนวโน้มในการสอนภาษามลายู การสังเกตการสอน และวิเคราะห์
บทเรียนท่ีใช้ในโรงเรียน เตรียมแผนการสอน และเอกสารประกอบการ
สอน สาธิตการสอน การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การสอนแบบจุลภาค
และกิจกรรมทางภาษาอื่น ๆ ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก 
         Trends of Melayu language teaching, observations and 
analysis of lesson learn in school, lesson plans and handouts 
preparation, teaching demonstration, peer teaching, micro-
teaching and other language activities; child-centered 
approach 

 
 

2111430 การวัดและการประเมินผลทางการสอนภาษามลายู 
 Measurement and Evaluation in Melayu 
Language Teaching 

 3(2-2-5) 

 หลักการการวัดและการประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบ  
การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ การออกแบบการวัดและการ
ประเมินผลทางภาษามลายู 
 Principles of measurement and evaluation, testing 
construction, examination quality testing, measurement design 
and evaluation in Melayu language   

2111431 การสัมมนาการสอนภาษามลายู   
Seminar in Teaching Melayu 

      3(2-2-5) 

 การน าเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการสอนภาษา การแก้ปัญหาโดยใช้
ข้อมูลท่ีรวบรวมจากการฝึกอบรมในการสอนภาษามลายู อาทิ บทความ 
วารสาร และกรณีศึกษา 

Presentation of language teaching problems; problem      
- solving by using data from Melayu language teaching training 
such as the articles, journals,  and case studies  
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2111432 

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ        ไม่น้อยกว่า       6            

วิธีการสอนภาษามลายใูนระดับประถมศึกษา  
Teaching Methods in Melayu Language in 
Primary Level 

      หน่วยกิต  

          2(1-2-3) 

           วิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ และเทคนิคต่าง  ๆ ในการสอนภาษา
มลายูในระดับประถมศึกษา วรรณกรรมส าหรับเด็กประถมศึกษา เช่น บท
กลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง นิทานและเทพนิยาย ปฏิบัติการสอนโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในช้ันเรียน 
         Teaching strategies, approaches, methods and 
techniques in primary level, literary works for primary level 
such as prose, peoms, fables, fairy tales, an application of 
teaching approaches for practicum in the classroom 

2111433 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา  
Teaching  Methods in Melayu Language in 
Secondary Level 

          2(1-2-3) 

                                วิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ในการสอนภาษา
มลายูในระดับมัธยมศึกษา วรรณกรรมส าหรับเด็กมัธยมศึกษา เช่น บท
กลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เรื่องส้ัน  ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้วิธีการ    
ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในช้ันเรียน 

          Teaching strategies, approaches, methods and 
techniques in secondary level, literary works for secondary 
level such as poems, prose, short stories, an application of 
teaching approaches for practicum in classroom  
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 2111434 เทคนิคการสอนภาษามลายูส าหรับครูภาษามลายู  
Melayu Teaching Techniques for Melayu 
Teachers 

          2(1-2-3) 

  เทคนิคการสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และศัพท์ 
แนวคิดการสอนภาษามลายู ประเภทของส่ือและการน าไปใช้ กิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษามลายู 
         Listening, speaking, writing, grammar and vocabulary 
teaching techniques, concepts of Melayu language teaching; 
teaching materials and its application, additional activities       
in supporting Melayu language teaching 

 
 

 
 

2111435 

2.2.3 เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า          6        หน่วยกิต 

วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษามลายู        2(1-2-3) 
Literature for Melayu Teaching 

การสอนภาษามลายูโดยใช้วรรณกรรมในการเรียนการสอน 
วิเคราะห์วรรณกรรมมลายูในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพื่อมาใช้สอนใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคนั้น 
   Melayu language teaching and learning through literary 
works, the analysis of Melayu literary works, an application of 
Melayu language teaching in the subregion and  region  

2111336 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษามลายู 
Instructional Material and Innovation for 
Melayu Language Teaching   

          2(1-2-3) 

 การผลิตส่ือการสอนท่ีใช้ในกิจกรรมท้ัง 4 ทักษะทางด้านภาษา    
ฟั ง  พู ด  อ่ าน  และ เขี ยน  ส่ือการสอนและนวั ตกรรม ท่ี เหมาะสม              
การน าไปใช้ในช้ันเรียนภาษามลายูและความต้องการของผู้เรียน 
          The production of instructional materials in four skills, 
listening, speaking, reading, and writing activity, introducing new 
instructional materials and innovation; an application in the 
classroom and learners’ needs 
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*2111337 การสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ* 
Teaching Melayu as a Foreign Language  

          2(1-2-3) 

  การเรียนการสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ บูรณาการกับ
การสอนท้ัง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา
แม่ ภาษาท่ีสอง และภาษาต่างประเทศ การเปรียบเทียบระหว่างภาษาแม่
และภาษามลายูมาตรฐาน 

 Teaching and learning Melayu as a foreign language; an 
integration of four skills, listening, speaking, reading, and writing; 
the learning theory of mother tongue, second language, and 
foreign language; comparison of mother tongue and standard 
Melayu     

2111438 การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนภาษามลายู  
Curriculum Design and Melayu Teaching 

          2(1-2-3) 

         การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรภาษา
มลายู การพัฒนาบทเรียนส าหรับการเรียนในห้องเรียน และแบบพึ่งตนเอง 
        Curriculum development, curriculum pattern, Melayu 
curriculum design, lesson development in the classroom and 
self-study  

 
การสอนภาษามลายูในกลุ่มประเทศอาเซียน*      2(2-0-4) 
Melayu Language Teaching in ASEAN countries  

การจัดเรียนการสอนภาษามลายู ในก ลุ่มประเทศอาเซียน 
ระดับประถม และมัธยม การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
การวิเคราะห์หาความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
 Classroom management in early childhood, primary, and 
secondary education under context in ASEAN Community, 
distinguishing and analyzing differences and similarity of Melayu 
language learning class room management 

 
 
หมายถึงรายวิชาท่ีป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
 
 
 

 
 
 
 
 

*2111439 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หมายเหตุ *     
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตร 
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. นางสาวซามียะห์  บาเละ 
 อาจารย์ 
 V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.E (Malay 
Language 
Education) 
ศศ.บ. (ภาษามลายู)                                                                                                                                

University of 
Malaya, ประเทศ
มาเลเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2555 
 
 
2550 

15 15 15 15 15 

2. นายอาลียะห์ มะแซ 
 อาจารย์ 
  V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.E  (Applied 
Linguistic) 
 
ศศ.บ. (ภาษามลายู)                                                                                                                                

Yogyakarta State 
University, 
ประเทศอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2557 
 
 
2552 
 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวไซนีย์ ต าภ ู
  อาจารย์ 
  V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.A  (Indonesia 
Language 
Education 
ศศ.บ. (เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา) 

State University 
of Malang, 
ประเทศอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

2555 
 
 
2553 

 

15 15 15 15 15 

4. นายฮัสบุลลอฮ์        
  นะดารานิง 
 อาจารย์ 
  V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.A  (Linguistics) 
 
 
B.S (Comparative 
Culture) 

Gadjah Mada 
University, 
ประเทศอินโดนีเซีย 
As-Syafiiyah 
University, 
ประเทศอินโดนีเซีย 

2555 
 
 
2551 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวซารียะห์ สตาร ์
 อาจารย์ 
 V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.A  (Malay 
Language) 
 
 
ศศ.บ. (ภาษามลายู) 

National State 
University of 
Malaysia, ประเทศ
มาเลเซีย  
มหาวิทยาลัย    
ราชภฏัยะลา 

2559 
 
 
 
2556 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวบัตร 
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1.นายมะนาวาวี มามะ  
 อาจารย์ 
V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.A  (Malay 
Language and 
Linguistics) 
B.A (Malay 
Language and 
Linguistics) 

University of 
Brunei Darussalam, 
ประเทศบรุไนดารุส 
ซาลาม  
University of 
Brunei Darussalam, 
ประเทศบรุไนดารุส 
ซาลาม 

2555 
 
 
 

2549 

15 15 15 15 15 

2.นางสาวซ าสีนาร์  
 ยาพา 
 อาจารย์ 
V+VVVV+VVVVV+VV+VȮ 

M.E (Malay 
Language 
Education) 
 
ศศ.บ. (ภาษา
มลายู) 

University 
Pendidikan Sultan 
Idris, ประเทศ
มาเลเซีย 
มหาวิทยาลัย    
สงขลานครินทร ์

2549 
 
 
 

2545 

15 15 15 15 15 

3. นางนุรฮูดา สะดามะ 
 อาจารย์ 
 X-XXXX-XXXXX-XX-X  

M.A (Malay 
language)  
ศศบ. (อิสลาม
ศึกษา) 

University of 
Malaya 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

2555 
 

2547 
 

15 15 15 15 15 

4. นางอาซียะ  
 วันแอเลาะ 
 อาจารย์ 

   X-XXXX-XXXXX-XX-X  

M.E (Indonesia 
language) 
 
 
B.A (Islamic 
Studies) 

University of 
Education 
Indonesia, ประเทศ
อินโดนีเซีย 
The State Institute 
of Islamic Studies 
Sunan kalijaga 
Yogyakarta, ประเทศ
อินโดนีเซีย 

2548 
 
 
 

2539 

15 15 15 15 15 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม  
     ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาภาษามลายู คือ  ฝึกปฏิบัติ
 วิชาชีพครู ซึ่งแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ได้แก่ 
 1) การ ฝึกปฏิบั ติวิ ชาชีพระหว่ าง เรียน ประกอบด้วย  การสัง เกตการณ์สอน                
    การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการ
    ทดลองสอนในช้ันเรียน 
 2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการ
   สอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท า
   แผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ส่ือนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธี
   การเรียนรู้ ในวิชาเฉพาะหรื อวิชาเอกไ ด้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรี ยน การวัด            
   และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึก
   และรายงานผลการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
   พัฒนาผู้เรียนการปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
                4.1.1  มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบการณ์ตรงในเรื่องการ 
   ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
                 4.1.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการสอนใน
    สถานศึกษา เต็มเวลาเพื่อเรียนรู้ มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเป็น
    เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 4.2 ช่วงเวลา 
                 4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนช้ันปีท่ี 4  
    4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาการสอน ช้ันปีท่ี 5 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
               4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน แบ่งเป็น 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาใน        
   ภาคการศึกษา ท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปีท่ี 4  
 4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาภาษามลายู แบ่งเป็น 2 รายวิชา
  โดยปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา       
  ของช้ันปีท่ี 5  
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิจัย 
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

          นัก ศึกษาช้ันปี ท่ี  5  ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา วิ ชาภาษามลายู       
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานวิจัย       
โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียน         
และผู้สอน ส าหรับน าไปประยุกต์ในการสอน โดยนักศึกษาท าวิจัยคนละ 1 เรื่อง 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
          5.2.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย  
          5.2.2 นักศึกษาสามารถท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนได้ 
          5.2.3 นักศึกษามีความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ และรายงานผลการวิจัยต่อท่ี

ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
     5.3 ช่วงเวลา  
           ช้ันปีท่ี 3   
     5.4 จ านวนหน่วยกิต  

 3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
      5.5 การเตรียมการ  

 นักศึกษาได้เรียนรายวิชาวิจัยทางการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพครู เตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาในเรื่องวิจัยในช้ันเรียนเชิงปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์นิเทศคณะครุศาสตร์    
หรือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาตลอดระยะเวลาการฝึก
ปฏิบัติการ 

      5.6 กระบวนการประเมินผล  
      ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศ หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษา

มลายูกลาง 
1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2 )  จัดกิ จกรรม เสริ มห ลัก สูตร     

โดยการอบรมเพิ่มเติม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

2)  มีทักษะการใช้
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 

2 )  จัดกิ จกรรม เสริ มห ลัก สูตร     
โดยการอบรมเพิ่มเติม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเข้าร่วม
 กิจกรรม 

3)  มีจิตอาสาและจิตส านึก      
 สาธารณะ 

มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มท า
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา ต้ังแต่ปี 1 ถึง ปี 3 อย่างน้อย
ปีละ 1 กิจกรรม 

น าเสนอกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ
มาในรูปนิทรรศการในช้ันเรียนปี
ท่ี 3 โดยให้คณะกรรมการใน
หลักสูตรประเมิน 

4)  มี คว าม เป็ น ผู้น าทา ง
วิชาชีพครู 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

5) มีคุณธรรม จริยธรรมและ  
 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

6)  มีความรู้และทักษะ
 ทางด้านภาษามลายู 
 สามารถประยุกต์ทฤษฎี
 ไปสู่การปฏิบัติงานใน
 หน้าท่ีอย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมเสริมทักษะทางด้านภาษา
มลายู 

การประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
        2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
            2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การปฏิบั ติตนตามกรอบระเบียบ 

ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ

เรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน และสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ัง
เคารพ ในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมี
จิตส านึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร   
เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามี
ระเบียบวินัย โดยเน้นการ 
เข้ า ช้ัน เรี ยน ให้ตร ง เ วลา 
ตลอ ดจนกา รแ ต่ ง ก าย ท่ี
เป็น ไปตามระ เบี ยบของ 
 มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ส ถ า บั น  แ ล ะ สั ง ค ม  
เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
( Dialectics)  ใ น ป ร ะ เ ด็ น
วิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ ( Interactive 
action learning) 

4 )  การ ใ ช้กร ณี ศึ กษา (Case 
study) 

5) มี การ จัดกิ จกรรมส าหรั บ
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และการ
มีจิตอาสา 

1) วัดและประเมิน
จ า ก ผ ล ก า ร
วิ เ ค ร า ะห์ แบ บ
วิภาษวิธี 

2) วัดและประเมิน
 จากกลุ่มเพื่อน 
3) วัดและประเมิน

จ า ก ผ ล ง า น
กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมิน
จากผลการ เข้ า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
เสริ ม คุณธร ร ม 
จริยธรรม และ
การมีจิตอาสา 
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  2.1.2  ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบู รณาการความรู้  และการ
ประยุกต์ความรู้ 

3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหา
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม 
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้บูรณา
การความรู้  และประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีท่ี
ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษาโดยใช้
กลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ัง 
การบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค้นคว้า กรณีศึกษาตลอดจน
น าเสนอประเด็นท่ี  ผู้เรียนสนใจ 
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1)  การทดสอบย่อย 
2)  ทดสอบกลางภาคการศึกษา 

ปลายภาคการศึกษา 
3)  ประเมินจากรายงานการศึกษา

ค้นคว้า  
4)  ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในช้ันเรียน 
 

 
2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถใช้ ทักษะการคิดอย่ างมี

วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิง
เหตุผล และคิด เชิงบูรณาการ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

 

การสอนท่ีเน้นให้ ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ ไ ข
ปัญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุ่ม
ใน 
สถานการณ์ท่ัวไป โดยใช้วิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย เ ช่น การ
อภิปรายกลุ่ม  การท ากรณีศึกษา  
การโต้วาที  การจัดท าโครงการ  
และการใช้เกมส์  เป็นต้น  
 

การประเมิน เป็นการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการ
แก้ไขปัญหา  เช่น 
1)  การสอบวัดความสามารถในการ

คิดและแก้ ไ ขปัญ หา โ ดย ใ ช้
กรณีศึกษา 

2)  การประเมินจากผลงานท่ีเกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหา  การศึกษา ค้นคว้า 
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์
วิ จ า ร ณ์  เ ช่น  ร า ย ง าน ก า ร
วิเคราะห์วิจารณ์  กรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ  รายงานผลการ
อภิปรายก ลุ่ม   การประ ชุม
ปรึกษาปัญหา  และการสัมมนา 

 
  
 
 

70 



76 
 

 

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ท้ังต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ท่ี
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
 
 

 

นักศึกษาต้องมีความสามารถท่ีจะ
ปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสังคม  
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธ์การสอนท่ีเน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
การท างานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริม 
การแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้มีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

  1) การประเมินความสามารถในการ
ท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และ
ทีมงานอย่างมี ประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ 

2) การประเมินผู้เรียนในการแสดง
บทบาทของการเป็นผู้น าและผู้
ตาม ในสถานการณ์การ เรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ 

3) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรม
และการเข้าร่วมกิจกรรมของ 

นักศึกษา 
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  2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
ก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร  โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะห์ตัวเลข  แปลผล  
และน า เ สนอข้ อมู ล ไ ด้ อย่ า ง
เหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐาน
แก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 

4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการ
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
 สืบค้นข้อมูลเพื่อการแสวงหา
 ความรู้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ท่ีเน้น ให้ ผู้ เ รี ยนไ ด้ ฝึก
ทักษะการ ส่ือสารระหว่ า ง
บุคคล ท้ังการพูด การฟัง และ
ก า ร เ ขี ย น ใ น ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

2) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสารที่ 

 หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3) การจัดประสบการณ์การ
 เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
 ความสามารถในการเลือก
 สารสนเทศและฝึกทักษะการ
 น าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการ
 ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
 ผู้ฟังและเนื้อหาท่ีน าเสนอ 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสัง เกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด 
การเขียน 

2)  การทดสอบทักษะการฟัง
จ า ก แ บ บ ท ด ส อ บ ท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

3) การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ข้อสอบ การ 

 ท ารายงานกรณี และการ
 วิ เ ค ร าะห์ ข้ อ มู ลผลการ
 ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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     2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาชีพครู 
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) ปฏิบั ติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพท่ีก าหนดโดยองค์กร 
วิ ช า ชี พ  คื อ  คุ รุ ส ภ า แ ล ะ       
ปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 
ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
และมีวินัยในการเรียนตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
และสู้งาน 

2) ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และร่วมสร้างสังคมปรองดอง 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
สุข 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ   
สิทธิ และรับฟังความคิดเห็น
ของ ผู้อื่ น  รวม ท้ัง เคารพใน
คุณค่าและ ศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิต       
 อาสาและมีจิตส านึก
 สาธารณะ 
5) การแสดงออกถึงการยึดมั่น
 ในคุณธรรมและจริยธรรมตาม 
   กรอบวิชาชีพ 

1) ก าหนดให้ผู้สอนทุกคนมี
 วัฒนธรรมองค์กรตาม
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อเป็น
 การปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ 
 ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตาม
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก  
    คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยา 
    บรรณวิชาชีพครู การอยู่ร่วมกันใน 
    สังคมพหุวัฒนธรรม โดยการ 
    ใช้กรณีตัวอย่าง (Case study)  
    ในการสอนทุกรายวิชา  
3)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
    ในประเด็นวิกฤตด้าน 
    คุณธรรม จริยธรรมของสังคม 
    และวิชาการท้ังประเด็นวิกฤตของ 
    จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
4) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
    เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1) มีการประเมินระหว่างเรียน     
    ควบคู่ไปกับการประเมินใน 
    ทุ ก ร า ย วิ ช า  โ ด ย ผู้ เ รี ย น

ประเมิน ตนเอง กลุ่มเพื่อน 
อ า จ า ร ย์  แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร
ประเมินท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่มแบบประเมิน
ตนเอง   

2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม 
    เสริมคุณธรรม จริยธรรมและ    
    ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน  

เรียน การร่วมกิจกรรม    
   การแต่งกาย และการส่งงาน   

ตามก าหนด ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

4) ประเมินจากการเข้าร่วม   
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ของนักศึกษา 
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2.2.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครู ดังหัวข้อ
ต่อไปนี้  
1)  หลักการศึกษา ปรัชญา 

 การศึกษา วิชาชีพครู และ
ความเป็นครู 

2)  จิตวิทยาพัฒนาการและ
จิตวิทยาการศึกษา 

3)  การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

4) การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้  

5) การจัดการช้ันเรียนและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

6) เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารส าหรับครู 

7) การสร้างนวัตกรรมทาง
 การศึกษา 
8) การวัดและประเมินผล
 การศึกษา 
9)  การศึกษาพิเศษ 
10)  การวิจัยทางการศึกษา 
11) การบริหารการศึกษาและ    

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
12) การแสดงออกถึงความ 

สามารถในการบูรณาการ
วิชาชีพครูตาม มาตรฐานท่ี
คุรุสภาก าหนดกับ วิชา
เฉพาะด้าน ดังนี้ 

(1) จิตวิทยาครูส าหรับการ
จัดการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษาและ
วิชาเอก 

1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ 
(Inquiry  method) 

2) การทบทวนวรรณกรรมทาง
วิชาชีพครูและสรุปสถานะขององค์
ความรู้ทางวิชาชีพครูร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ความถูกต้อง คุณค่า  การต่อยอด
องค์ความรู้และทฤษฏีเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู 

4) ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning) เพื่อ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและสามารถเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบททาง
สังคมของพื้นท่ีได้  

5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร   

ประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
เพื่อให้ครอบคลุมการประเมิน
ด้านความรู้ ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคการศึกษา   

ปลายภาคศึกษา 
3) ประเมินจากรายงาน 

การศึกษาค้นคว้า 
4) ประเมินจากรายงาน ช้ินงาน  
   และ/หรือ การน าเสนอใน 
   ช้ันเรียน 
5) ประเมินจากรายวิชาฝึก 
   ปฏิบัติการ และ/หรือ การท า 
   วิจัยในช้ันเรียน 
6) ประเมินจากการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
(2) การพัฒนาหลักสูตรวิชา

เฉพาะส าหรับการ
จัดการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษาและ
วิชาเอก 

(3) การจัดการเรียนรู้วิชา
เฉพาะส าหรับการจัด
การศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาและวิชาเอก 

(4) การจัดการช้ันเรียนแต่
ละระดับการศึกษาและ
วิชาเอก 

(5) นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารทางการศึกษา
ส าหรับการจัดการเรียนรู้
แต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก 

(6) การวัดและประเมินผล
การศึกษาวิชาเฉพาะ
ส าหรับการจัดการเรียนรู้
แต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก 

 
 2.2.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริ ง     

ท าความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย
เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
สอนและงานครู ร วม ท้ังการ
วินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

2.  

1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  
คิ ด สั ง เ ค ร า ะ ห์ คิ ดป ร ะ เ มิ น ค่ า 
แ ล ะ คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ 
โดยจัดให้มีกิ จกรรมในลักษณะ 
ต่ า ง ๆ  เ ช่น  ก ารอภิ ป ร ายก ลุ่ม   
การคิดวิเคราะห์ หรือ แก้ปัญหาจาก
ประเด็นวิกฤตทางวิชาชีพครู 

 

1) นักศึกษาประเมินกระบวนการ  
   พัฒนาความสามารถทาปัญญา 
   ของตนเองในแต่ละขั้นตอน 
 เช่น การสังเกต การต้ังค าถาม  
   การสืบค้น การคิดวิเคราะห์  
   การสังเคราะห์  การสะท้อน 
   และส่ือความคิด 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
3. สามารถคิดแก้ปัญหาในการ

จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี มี ค ว า ม
สลับซับซ้อน เสนอทางออก 
และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น าทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
และมีวิสัยทัศน์ 
 

2) การเรียนรู้ผ่านระบวนการ  วิจัยเช่น 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ การใช้ส่ือเทคโนโลยี 
การท าโครงงาน และการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 

3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี    
    เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง    
    วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม  
4) จัดกิ จกรรม เสริ มคว าม เป็นครู    

เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2) ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
   ทางปัญญาท้ังการคิดท่ีเป็น 
   นามธรรมและการแสดงออก 
   ท่ี เ ป็ น รู ป ธ ร รม  เ ช่ น  จ า ก 
   ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น ข อ ง 
   นัก ศึกษา กระบวนการคิด  
   การส่ือความคิด  ความเข้าใจ   
   ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 
3) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ 
   แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น 
   วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและ 
   ทางสังคม 
4) ประเมินจากผลการท าวิจัยใน 
   ช้ันเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม 
   เสริมความเป็นครู เป็นรายปี 
   ตลอดหลักสูตร 

 2.2.4  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มี ค ว า ม ไ ว ใ น ก า ร รั บ
ความรู้สึกของผู้เรียนด้วย
ความเข้าใจ และความรู้สึก
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม 

2) มีความ เอาใจใ ส่  มี ส่ วน
ช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ใน
ก ลุ่ ม แ ละ ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม
ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

3) มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท่ี ดี กั บ
ผู้ เ รี ยน  เป็ น ผู้ น า และ ผู้
ตามท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนร่วมท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม 

1) กลยุทธ์การสอนท่ีเน้นการมี 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ 
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ 
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี   
     ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อการ   
     เรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ และ   
     ความรับผิดชอบตามบทบาท   
     หน้าท่ี เพื่อส่งเสริมการแสดง   
     บทบาทของการเป็นผู้น าและ 
     ผู้ตาม 
3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 
     เน้นการลงปฏิบัติในพื้นท่ี ใน 
     สถานศึกษา เพื่อการเรียนรู้และ 
     ฝึกปฏิบัติจริง 
 

1) ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม 
ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน และการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่มใน ช้ัน
เรียนอย่างมีประ สิทธิภ าพ 
และสร้างสรรค์   

2) ประ เมิ นจากพฤติก รรม ท่ี
แ ส ด ง อ อ ก ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ
กิจกรรมต่างๆในสถานการณ์
ต่างๆ 

3) ประเมินจากผู้เรียนในการ  
แสดงบทบาทของการเป็น  
ผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
4 )  จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู    

 เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4) ประเมินผลจากการเข้าร่วม   
    กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น

รายปีตลอดหลักสูตร 

 
 2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความไวในการวิเคราะห์

และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ี
ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว 
ท้ังท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์  ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน 

2) มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจท่ีดีในการประมวลผล 
แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชา ท่ีสอน  และงานครู ท่ี
รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี 

3) มีความสามารถในการส่ือสาร
กับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การ
เขียน และการน าเสนอด้วย
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยให้ผู้เรียนมีการ
ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในการ
ติดต่อส่ือสารระดับบุคคล  กลุ่ม
คน การฟัง  และการเขียนในกลุ่ม
ผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

2) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบและ
วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ท้ัง
สถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลอง และน าเสนอการแก้ปัญหา
ท่ีเหมาะสม   

3) จั ด ปร ะสบก า ร ณ์ ก า ร เ รี ย น รู้
ส่ง เสริมให้ ผู้ เรียนได้ใช้ ความรู้
ค ว า ม ส า มา ร ถ ใน กา ร สื บ ค้ น
บทความทางภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาท่ีน่าสนใจ 

4) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 

1) ประเมินผลจากการน าเสนอ
ร า ย ง าน ขอ งนั ก ศึ กษ า ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์หัวข้อสภาพปัญหา
ทางวิชาชีพครู 

2) ป ร ะ เ มิ น ผลก า ร ใ ช้ ภ าษ า
ส่ือสารและการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีจากการน าเสนอ
รายงานของนักศึกษา 

3) ประ เมิ น จากการ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู  
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.2.6  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มี ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ น ก า ร
จัดการเรียนรู้ ท่ีมี รูปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบทีเป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบ
กึ่ งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

2) มี ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ น ก า ร
จัดการเรียนรู้สนองตอบต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักเรียนในด้านต่างๆ 
เ ช่ น พื้ น ฐ าน คว าม รู้ เ ดิ ม  
วัฒนธรรม เพศ ลีลาการ
เรียนรู้  และสนองตอบต่อ
นั ก เ รี ย น ก ลุ่ ม ท่ี มี ค ว า ม
ต้องการพิเศษ  โดยสามารถ
ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
อย่างเหมาะสม 

3) มีความสามารถใช้วิชาชีพครู
เพื่ อ จัดกิจกรรมการสอน
วิชาเอกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างบูรณาการ 

1) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูก่อน 
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 เช่น การศึกษากรณีตัวอย่าง
 จากห้องเรียน กาสังเกตการณ์
 สอนแบบต่างๆ การสังเกต
 พฤติกรรมของผู้เรียน การ
 สัมภาษณ์หรือ พูดคุยกับผู้มี
 ประสบการณ์สอน การท า
 แผนการสอน  การผลิต ส่ือ
 ประกอบการสอน การทดลอง
 สอน การท าวิจัยในช้ันเรียน  
 การประเมินผู้เรียน 
2) ฝึกปฏิบั ติการสอนเต็มเต็ม

รูปแบบและเต็มเวลาใน   
      สถานศึกษา  
3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู

เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1) วัดและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ก่อนปฏิบัติการสอน 

2) วัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 

3) วัดและประเมินผลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู  เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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2.3  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอก 
 2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรู้ความเข้าใจใน

คุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
ครูสอนภาษาต่างประเทศ  
และสามารถแสดงออกถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

2) แสดงออกถึงการยอมรับใน
คุณค่าความแตกต่าง น า
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครูไป ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพ 

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้ง
ประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ(Interactive 
action learning) 

3) การใช้กรณีศึกษา(Case 
study) 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร      

 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม
เพื่อน 

3) วัดและประเมินจากผลกา
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 

        
 2.3.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) วรรณคดีภาษามลายู

เบ้ืองต้นในยุคสมัยต่างๆ
จนถึงร่วมสมัยและเข้าใจ
องค์ประกอบของ 

2) วรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อย
กรองภาษามลายู 

3) ประยุกต์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติงานในฐานะครูภาษา
มลายูในสถานศึกษามี
ความรู้ในการวิจัยด้านการ
การสอนภาษามลายู 

  

 
 
 
 

79 



85 
 

 

2.3.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมิน ค่า และน าความรู้
เกี่ ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์
สาขาภาษามลายูไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน  

2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้  
3) มี ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาการสอนภาษามลายู 

 
 
 

1)   การวิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ท า ง สั ง ค ม  (Problem 
based learning) 

2) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ ใหม่  (Research- 
based learning) 

3) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างมี
วิสัยทัศน์ (Research-
based and 
Development และ 
Vision-based learning) 

4) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูสอนภาษามลายู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทาง
สังคม (Problem based 
learning) 

2) การท าวิ จัย เพื่ อสร้ างอง ค์
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  (Research- 
based learning) 

3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อย่างมีวิสัยทัศน์ (Research-
based and Development 
และ Vision-based 
learning) 

4) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูสอนภาษามลายูเป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 

     
 2.3.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก

ของผู้เรียนภาษามลายูระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

2) มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง 
3 )  มี กา รพัฒนาคว าม สัมพั น ธ์

ระหว่ า งบุคคลอย่ างมีความ
รับผิดชอบ 

 

1) การเรียนแบบมีส่วนร่วม  
ปฏิบัติ (Participative 
learning through action) 

2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม   
(Shared leadership) 

3) การคิดให้ความเห็นและการ
รับฟังความเห็นแบบสะท้อน 
กลับ (Reflective thinking) 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 

1) วัดและประเมินจากผล
กรเรียนแบบร่วมมือ 

2) วัดและประเมินจากผล
การศึกษาค้นคว้ า  แก้
โจทย์ 

3) วัดและประเมินจากผล
น าเสนอผลงานกลุ่ม และ
ก า ร เ ป็ น ผู้ น า ใ น ก า ร
อภิปรายซักถาม 

4) วัดและประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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2.3.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความไวในการวิเคราะห์
สรุ ปความ คิดรวบยอด
ข้อมูลข่าวสารด้านภาษา
มลายู จาก ผู้ เรี ยนระดับ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
มัธยมศึกษา  

2) สามารถส่ือสารมีดุลยพินิจ
ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้  แ ล ะ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ส า ห รั บ ผู้ เ รี ย น ร ะ ดั บ  
ประถมศึกษาและมัธยมได้
อย่างเหมาะสม 

 

1) การติดตามวิเคราะห์ และ
น าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์ 

2) การ สืบ ค้นแ ละน า เ สน อ
รายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
คว าม เป็ นครู  เป็ น ร ายปี
ตลอดหลักสูตร 

 

1) วัดและประเมินผลจากการ
ติดตามวิ เค ร าะห์  และ
น าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษา 

2) วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้นและน าเสนอรายงาน
ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ด้ า น
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู  เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

  2.3.6  ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศท่ีมี
รูปแบบหลากหลาย ท้ัง
รูปแบบท่ีเป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ(Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) 

2) มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
ผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ท่ีมี
ความสามารถปานกลาง 
และท่ีมีความสามารถพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

 

1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูก่อนปฏิบั ติการสอนใน
สถานศึกษา 

2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  ( Field 
based learning through 
action) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) วัดและประเมินจากผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก่อนปฏิบัติการสอน 

2) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 

3) วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู  เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

3) มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอก
ภาษาต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ 

  

 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping)  
     3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
   รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 (1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
    (2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน  
  อดทน และสู้งาน 
    (3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพ 
   ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  (4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตส านึกสาธารณะ 
       (5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
   ส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2)  ด้านความรู้ 

 (1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
 (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ 
 (3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาของ 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และคิด
เชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  
 

     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

       (2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ 
    สังคม 

  (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
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     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
   (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อส่ือสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้ 
     อย่างเหมาะสม 
   (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอข้อมูล 

  ได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพื้นฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
 ชีวิตประจ าวัน  

(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ 
 การแสวงหาความรู้   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะการ
มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 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 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                   
2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
2100112 วิทยาการแห่งความสุข                  
2100113  สุนทรียวิจักขณ์                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
2100118 ความจริงของชีวิต                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    
2150101 สังคมภิวัตน์                  
2150102 การจัดการทางสังคม                  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 ข้อ
1 

ข้ อ
2 

ข้ อ
3 

ข้ อ
4 

ข้ อ
5 

ข้ อ
1 

ข้ อ
2 

ข้ อ
3 

ข้อ 
1 

ข้ อ
2 

ข้ อ
1 

ข้ อ
2 

ข้ อ
3 

ข้ อ
1 

ข้ อ
2 

ข้ อ
3 

ข้อ 
4 

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   
2100112 วิทยาการแหง่ความสุข                  
2100113  สุนทรียวิจักขณ์                  
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2                   
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                    
2100118 ความจริงของชีวิต                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                    
2150101 สังคมภิวัตน์                  
2150102 การจดัการทางสังคม                  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 

ข้อ 
1                                                           

ข้ อ
2 

ข้อ 
3 

ข้ อ
4 

ข้ อ
5 

ข้ อ
1 

ข้ อ
2 

ข้ อ
3 

ข้อ1 ข้ อ
2 

ข้ อ
1 

ข้ อ
2 

ข้ อ
3 

ข้ อ
1 

ข้ อ
2 

ข้ อ
3 

ข้อ 
4 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต                    
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

 1)   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภาและปฏิบัติ
  ตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการเรียนตรงต่อ 
  เวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทนและสู้งาน 
                    (2)  ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง 
  สันติสุข 
                    (3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมท้ังเคารพใน 
  คุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
                    (4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาและมีจิตส านึกสาธารณะ 
                    (5)  การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน คุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 
 2)   ด้านความรู้ 
            บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

          (1) ความรู้วิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) 
1.1) หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู 
1.2) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 
1.3) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
1.4) การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
1.5) การจัดการช้ันเรียนและส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
1.6) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู 
1.7) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
1.8) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
1.9) การศึกษาพิเศษ 
1.10)  การวิจัยทางการศึกษา 
1.11)  การบริหารการศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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    (2) ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ (Pedagogical Content  
  Knowledge) 

   2.1) จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
       2.2) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา    

และวิชาเอก 
      2.3)  การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะส าหรับการจัดการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา      

และวิชาเอก 
      2.4) การจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

    2.5) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการ 
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 

      2.6) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ       
การศึกษาและวิชาเอก  

               3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ

แนวคิดจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมท้ังการวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3.2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์   
 และมีวิสัยทัศน์ 

               4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก  

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
4.2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม

และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
4.3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมท้ัง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว 
ท้ังท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

5.2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาท่ีสอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

5.3) มีความสามารถในการส่ือสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
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     6)  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
  6.1)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็น 
    ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น 
    ทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

6.2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่าง 
                      บุคคลของนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น พื้นฐานความรู้เดิม  วัฒนธรรม เพศ 
                      ลีลาการเรียนรู้ และสนองตอบต่อนักเรียนกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ โดย 
                      สามารถใช้ นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 

6.3) มีความสามารถใช้วิชาชีพครูเพื่อจัดกิจกรรมการสอนวิชาเอกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างบูรณาการ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ด้านกลุ่มวิชาชีพครู 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 2. ด้าน
ความรู้  

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

6. ด้านทักษะด้านการ
จัดการเรียนรู้  

 

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

1100201 ภาษาและวัฒนธรรม                    
1101101  ความเป็นคร ู                    
1102102  ปรัชญาการศึกษา                    
1101103  คุณธรรมจริยธรรมและ 
             จรรยาบรรณ                    

1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน                    
1102202  การพัฒนาหลักสูตร                    
1102304  การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 
             ห้องเรียน 

                   
1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
             สารสนเทศทางการศึกษา 

                   

1104201  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้                    
1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                    
1105202  จิตวิทยาส าหรับคร ู                    
1106101  ประกันคุณภาพการศึกษา                    

1100102  การพัฒนาทักษะการคิด                    
1100103  มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับคร ู                    
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ด้านกลุ่มวิชาชีพครู (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 2. ด้าน
ความรู้  

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา  

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้  

 

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

1100104 การสอนเพศศึกษา                    
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน                    
1102202 การนิเทศการสอน                    
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา                    
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น                    
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                    
1109101 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับคร ู                    
1109202 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองข้ัน
 ความรู้เบื้องต้น 

                   

1109303 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ัน
 ความรู้เบื้องต้น 

                   

1109404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น
 ใหญ่ข้ันความรู้เบื้องต้น 

                   

1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                    
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                    
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                    
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                    

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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3.3  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 กลุ่มวิชาเอก 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
             1)  มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ  และสามารถ 
 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
              2)  แสดงออกถึงการยอมรับในคุณค่าความแตกต่าง น าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ  
 จรรยาบรรณของวิชาชีพครูไป ใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ   
  3.3.2  ด้านความรู้ 
             1)  มีความรู้ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับภาษามลายู การ
 จัดการเรียนการสอน การวิจัยท่ีเน้นการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 
             2) บูรณาการของความรู้ภาษาต่างประเทศท่ีครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ทักษะทางภาษาต่างประเทศด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
2.2 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์

และแนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาย่อยต่างๆ รวมถึงพื้นฐานการศึกษา
ภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

2.3 วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา(Target culture) วัฒนธรรมไทย(local source culture)
รวมถึงวัฒนธรรมนานาชาติ (International culture) 

2.4 วรรณคดีภาษามลายูเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆจนถึงร่วมสมัยและเข้าใจองค์ประกอบของ
วรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษามลายู 

 3) ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงานในฐานะครูภาษามลายูในสถานศึกษา 
 4) มีความรู้ในการวิจัยด้านการการสอนภาษามลายู 

3.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ี
  เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษามลายูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน  
 2) การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้  
  3) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษามลายู 

3.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษามลายูระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา  
  2) มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง 
  3) มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 
  3.3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านภาษามลายูจากผู้เรียนระดับ 
 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
 (2) สามารถส่ือสารมีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับ 
 ประถมศึกษาและมัธยมได้อย่างเหมาะสม 
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 3.3.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 (1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบ
  ท่ีเป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ  
  (Informal) 
 (2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีมี
  ความสามารถพิเศษ ท่ีมีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างมี 
  นวัตกรรม 
 (3)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่างบูรณาการ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอก 

 
 

รายวิชา 

 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

5.  ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6.ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ2 
ข้อ
3 

2111101 การฟังและพูดภาษามลายูระดับต้น O  O  O O  O  O  O O  O O O 
2111202 การฟังและพูดภาษามลายูระดับกลาง O  O  O O  O  O   O  O O  
2111303 การฟังและพูดภาษามลายูระดับสูง O  O O  O  O O O  O O  O O O 
2111104 การอ่านและการตีความภาษามลายู O  O  O O O O  O  O O  O O  
2111205 การอ่านแบบบูรณาการ  O O  O O  O O O O   O O  O 
2111306 การอ่านเพ่ือการสอนภาษามลายู  O O  O O  O O O O   O O  O 
2111107 กลวิธีการเขียนภาษามลายู  O O  O O  O O O O   O O  O 
2111208 การเขียนเชิงวิชาการภาษามลายู  O  O O O  O O O O  O O O  O 
2111109 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับต้น  O O  O O O  O O O  O  O  O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอก (ต่อ) 

 

 
รายวิชา 

 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

 
 
 

 
 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

5.  ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6. ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

2111210 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับกลาง  O O  O O O O   O O  O O O O 
2111311 ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับสูง  O O  O O O  O O O  O O O O  
2111112 ภาษาศาสตร์ภาษามลายูเบื้องต้น  O O  O O O  O O O   O O O  
2111213 ภาษาศาสตร์สังคม  O O  O O  O O O O  O O O O O 
2111114 กลวิธีการแปลภาษามลายู  O O  O O  O O O  O  O O O  
2111215 การแปลภาษามลายู-ไทย O   O O O  O O O O   O O O O 
2111316 การแปลภาษาไทย-มลายู  O  O O O  O O  O O O O O O O 
2111417 อักษรยาวีส าหรับการสอนภาษามลายู  O O  O O O O  O O  O  O O  
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1.  ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ ด้านกลุ่มวิชาเอก (ต่อ) 

 

 
รายวิชา 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

 
 
 
 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

5.  ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6.ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

กลุ่มวิชาเอก (ต่อ)                  

2111318  วรรณคดีมลายูเบื้องต้น O  O O  O O O  O  O O O  O O 
2111419 วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก  O O  O O  O O O O O O O O O O 
2111420 การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู O  O  O O  O O O O  O  O O O 
2111121 ความสัมพันธ์ทางด้านภาษาในกลุ่มประเทศที่ใช้

ภาษามลายู O  O  O O  O O O O  O  O O O 
2111222 ภาษาศาสตร์ส าหรับครสูอนภาษามลายู  O O  O O  O O O O  O O O O O 
2111323 การเรียนรู้ภาษามลายูโดยใช้คอมพิวเตอร์  O O  O O  O O O O  O O O O  

2111324 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทย-ภาษามลายู  O O O  O  O O O O O O  O O  
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1.  ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ ด้านกลุ่มวิชาเอก (ต่อ) 

 

 
รายวิชา 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

5.  ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

กลุ่มวิชาเอก (ต่อ)                  

2111325 ภาษาศาสตร์ประยุกต์  O O  O O  O O O O  O  O O  
2111326 จิตภาษาศาสตร์  O O  O O  O O O O  O O O O O 
2111327 การวิจัยทางภาษามลายู  O  O O  O O  O O O  O O O O O 
2111428 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ  O O O  O  O O O O  O   O O 
2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลายู O  O  O O O O  O O O O O O O O 
2111430 การวัดและการประเมินผลทางการสอนภาษามลายู  O  O O O  O O O O O  O O O  
2111431 การสัมมนาการสอนภาษามลายู  O O  O O O   O O  O  O  O 
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1.  ด้าน
คุณธรรม 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 

 

 
รายวิชา 

 2. ด้านความรู้ 
 

 
 
 
 
 

 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
 
 

 
 
 
 

4.  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 

5.  ด้าน
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

2111432 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษา  O O O  O  O O  O O O   O O 
2111433 วิธีการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา O  O O  O O O  O O  O  O  O 
2111434 เทคนิคการสอนภาษามลายูส าหรับครูภาษามลายู O  O O  O O O  O O O O   O O 
2111435 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษามลายู O  O O  O O O   O O O  O  O 
2111336 สือ่และนวัตกรรมการสอนภาษามลายู O  O O  O O O   O O O  O  O 
2111337 การสอนภาษามลายูเปน็ภาษาต่างประเทศ O  O O  O O O   O O O  O  O 
2111438 การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนการสอนภาษา

มลายู O  O O  O O O   O O O  O  O 

2111439 การสอนภาษามลายูในกลุ่มประเทศอาเซียน O  O O  O O O   O O O  O  O 
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1.  ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ี
คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
หลังจากการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้ 

  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจข้อสอบ ผลงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 - ประเมินความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตจากตัวบัณฑิต 
 - ประเมินจากบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพ ในเรื่องของความพร้อมทางด้านความรู้จาก 

  สาขาวิชาท่ีได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
    1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม            
  ความรับผิดชอบ การสร้างผลงานวิชาการ การท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน  
    1.2 การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วมเป็น
 คณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
    2.1  การพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัด และการประเมินผล 

การพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้  เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน 
และหน่วยงานภายนอก รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศส่งเสริมทางด้านการจัดการเรียนรู้ การออกแบบข้อสอบและการวัดประเมินผล 

    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
- การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
- การพัฒนาด้านการวิจัย ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเขียนร่างบทความวิจัยในทุก ๆ 
 ปีงบประมาณ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมขอทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
2) กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการใฝ่รู้ 

มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างท้ัง
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 

3) ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4) มีการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
หลักสูตร ก ากับดูแล และให้
ค าแนะน าแก่อาจารย์ผู้สอนให้
ด าเนินงานเป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยมุ่งหวังผลให้
เกิดความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาการสอน
ภาษามลายู  

3) การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนจะต้องวางแผน
จัดการเรียนการสอนโดยจัดท า
ตามรายละเอียดใน มคอ. 3  

1) หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานวิชาชีพ มีความ
ทันสมัย และมีการปรับปรุง
สม่ าเสมอ 

2) จ านวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให้
นักศึกษาค้นคว้า 

3) จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และการพัฒนาอบรมท่ีพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ 

4) จ านวนบุคลากร ผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู ้

5) การประเมินหลักสูตร จัดให้มี
การประเมินหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ ท้ังด้านการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล การ
ประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

     เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้       
จะด าเนินการจัดท าแผนงานในโครงการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร              
เช่น โครงการจัดซื้อต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
     2.2.1 สถานที่  

ล าดับ 
รายการและ

ลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มีอยู่แล้ว 

จ านวนที่
ต้องการ 

เพิ่มในอนาคต 
หมายเหตุ 

1 ห้องเรียน 1 ห้อง -  
2 ห้องหลักสูตรและเก็บวัสดุ

อุปกรณ์ 
1 ห้อง 1 ห้อง  

3 ห้องค้นคว้า 1 ห้อง 2 ห้อง  
 

2.2.2 อุปกรณ์การสอน  
   1)  อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษามลายู 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี 
อยู่แล้ว 

1 เครื่องเล่นแผ่นซีดี 3 
2 ชุดเครื่องขยายเสียงไร้สายพร้อมไมโครโฟน 4 
3 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 3 
4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 
5 โทรทัศน์ 1 
6 ชุดเครื่องเสียง 1 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 
9 เครื่องพิมพ์ (Printer) 2 
10 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 1 
11 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
12 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 
13 โต๊ะเก้าอี้เรียน 30 
14 ตู้เก็บเอกสาร 5 
15 โต๊ะวางอุปกรณ์และเก้าอี้ 10 
16  โต๊ะเก้าอี้ส าหรับอาจารย์ 14 
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              2)  อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะครุศาสตร์ 

ล าดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวน 

ที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 
2 เครื่องพิมพ ์ 1 
3 เครื่องฉายข้ามศีรษะ - 
4 เครื่องVisualizer - 
5 เครื่อง copy printer - 
6 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 
7 เครื่องขยายเสียงประจ าห้อง 1 
8 เครื่องโทรสาร - 
9 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 
10 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 
11 กล้องบันทึกภาพ DVD 1 
12 กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ 1 
13 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 1 
14 โทรทัศน์สี 2 

 
     2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ    

 ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะ
ให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก 
WEBSITE http:// yru.ac.th. 

  2.2.3.1  เอกสารและต ารา  

 1) หนังสือ 
   1.1) ภาษาไทย             จ านวน  108 ช่ือเรื่อง 
   1.2) ภาษาอังกฤษ (Malay) จ านวน  669 ช่ือเรื่อง 

รวม  777 ชื่อเร่ือง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานพินธ์) 
    2.1) ภาษาไทย   จ านวน   5 ช่ือเรื่อง 
    2.2) ภาษาอังกฤษ        จ านวน   - ช่ือเรื่อง 

 รวม   5 ชื่อเร่ือง 
 3) วารสาร/นิตยาสาร 

 3.1)  ภาษาไทย   จ านวน  229 ช่ือเรื่อง 
 3.2) ภาษาอังกฤษ        จ านวน      - ช่ือเรื่อง 

 รวม  229 ชื่อเร่ือง 
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               2.2.4 ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูป 

ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูล 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 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
 (1) ฐานข้อมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                          
 (http://e-learning.yru.ac.th/e-learning/) 

3) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 7 ฐานข้อมูล ดังนี ้
(1) ฐานข้อมูล Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม          

สหสาขาวิชามากท่ีสุดท่ัวโลก   
        (2) ฐานข้อมูล Education Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาท่ีมี

เนื้อหาครอบคลุมการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
             (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) ฐานข้อมูลรายงานช่ือวารสารวิชาการอิเลคทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ       
      (http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 

 4) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 9 ฐานข้อมูล ดังนี ้ 
           (1) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Thailis 

           (2) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป Science Citation 
           (3) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ 

 ปริญญาเอกต่างประเทศ ProGuest  
   (4) ฐานข้อมูลห้องสมุดของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

     (http://www.riclib.nrct.go.th) 
  (5) ฐานข้อมูลของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    
   (http://www.trf.or.th) 

   (6) ฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของส านักงาน  
  คณะกรรมการ  ศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)  (http://www.riclib.nrct.go.th) 

   (7) ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ (http://www.j-gate.informindia.co.in/) 
   (8) ฐานข้อมูลงานวิจัย และหนังสือต่างประเทศ(http://highwire.stanford.edu/) 

104 
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                      (9) ฐานข้อมูลเฉพาะทางท่ีมีรายงานการวิจัยไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
   ระดับอาจารย์ และวารสารต่างประเทศ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม   
  (http://www.moralcenter.or.th)  

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
        2.3.1 ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อต ารา หนังสือท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริการ
    อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการใช้
    ห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศด้วย 
       2.3.2 มีความร่วมระหว่างองค์กรภายในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
    องค์กรต่างประเทศ เช่น สถานทูตสหรัฐอเมริกา (American Conner)  
    มหาวิทยาลัย Utara University Malaysia, University Sain Malaysia, Asia 
    Foundation 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการส ารวจความต้องการต ารา 
  หนังสืออ้างอิง เอกสาร จากคณาจารย์เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ส านักวิทยบริการ 
  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือ วารสารต่างๆ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยเป็นประจ า 
  ทุกป ี
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
     3.1 การรับอาจารย์ใหม่  

       มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ  และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย           
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการสอนภาษามลายู 
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา       
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
 มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อ และเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จ าเป็น และตามข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

      บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

      จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์
ท่ีปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

  การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
 มหาวิทยาลัย  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
     การขาดแคลนครูสอนวิชาภาษามลายูในสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นปัญหาใหญ่
ในปัจจุบัน เนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี ส่งผลให้ครูจากสถาบันอื่น ๆ ตระหนก
ท่ีจะท าหน้าท่ีครูในสามจังหวัดชายแดนใต้ ท้ังนี้ครูท่ีสอนภาษามลายูในปัจจุบันยังขาดใบ
ประกอบวิชาชีพครูทางด้านภาษามลายูโดยส่วนใหญ่  

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑ์ประเมิน  ดังนี้ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษามลายู มีตัวบ่งช้ีท่ี 1 - 5 ต้องมีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีท่ี  
6 - 12) ท่ีมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 

1 
ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่ 
6 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

X X X X X 
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
    มคอ.4  อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
    การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด 
    ปีการศึกษา 
 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่ 
6 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี 
      การศึกษา 

X X X X X 

 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 
X X X X 

 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน X X X X X 

 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   
 X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตัวบ่งชี้บังคับ                 
 (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5)  มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่
 น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของ
กลยุทธ์การประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการ
สอนของแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง และรายงานผลต่อไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อส้ินสุดภาค 

การศึกษา 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์ 

สอนของอาจารย์ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย 
และบัณฑิตใหม่ 

 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก ท่ีเกี่ยวข้องทาง
 การศึกษา 

 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
  ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
 คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   

       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
           (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
         (มคอ.7) 
  (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง 
       ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 338/2559   

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 08/2559 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556  
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  

เร่ือง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เร่ือง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

---------------------- 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน     

สู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อ
คราวประชุม ครั้งท่ี 9/2552  วันท่ี 15 กันยายน 2552  เห็นควรให้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน  ดังนี้ 

 
1. แนวปฏิบัติในการจัดผู้สอนรายวิชา 

1.1 อาจารย์ ผู้สอนจะต้องมีภาระงานสอนขั้นต่ า ไม่ น้อยกว่าภาระงานสอน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              

1.2 กรณีอาจารย์พิเศษรายช่ัวโมง จะต้องเป็นอาจารย์พิเศษท่ีได้ขึ้นบัญชีเป็นอาจารย์พิเศษ        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
2. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอยรายวิชาแต่ละภาคเรียน  

2.1 ให้จัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตรที่ได้อนุมัติแผนไว้แล้ว 
2.2 รายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้จัดหมู่เรียนละ 40 – 50 คน ตามล าดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 
2.3 รายวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจของนักศึกษา โดยจัดหมู่เรียน           

ละ 40 – 50 คน ตามล าดับการลงทะเบียนของนักศึกษา 
2.4 การจัดรายวิชาท่ีเป็นวิชาเนื้อหา ให้จัดหมู่เรียนตามกลุ่มพื้นฐาน โดยกลุ่มพื้นฐานท่ีมีนักศึกษา

ไม่ถึง 25 คน ให้จัดรวมกลุ่มกับนักศึกษากลุ่มพื้นฐานอื่นในรายวิชาเดียวกัน 
3. แนวปฏิบัติในการเตรียมการสอน และรายงานผลการสอน 

3.1 อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามแบบฟอร์ม มคอ.3 หรือ มคอ.4  
 และส่งคณะภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 

3.2 อาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้าพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการสอนร่วมกับนักศึกษาในสัปดาห์ท่ี 1 
 ของการเปิดภาคเรียนตามตารางเรียนของรายวิชานั้นๆ 

3.3 อาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลการสอนรายวิชา ตามแบบฟอร์ม มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 
 และส่งให้คณะภายใน 15 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 

3.4  รายวิชาเดียวกัน ให้ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา เพื่ อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 แต่อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการสอนแยกเป็นรายบุคคล 
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4. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.2 ให้อาจารย์มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.3 ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น และหลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของ

 ผู้เรียน 
4.4 ให้มีการตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าเรียน และรายงานการเข้าเรียนถึงคณะท่ีนักศึกษาสังกัดทุกเดือน 
4.5 ให้ส่งรายช่ือผู้มีเวลาเรียนต่ ากว่าร้อยละ 80 และต่ ากว่าร้อยละ 60 ผ่านคณะท่ีอาจารย์สังกัด

 ก่อนสอบ 4 สัปดาห์ 
5. แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนรายวิชา 

5.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ซึ่งประกอบด้วย 

 คณบดี     ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชา    กรรมการ 
 หัวหน้างานจัดการศึกษาของคณะ  เลขานุการ 

 
 หน้าที่ 

1. ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานวิชาการแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของ 
คณะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
2. จัดท าแผนพัฒนาวิชาการของคณะ เสนอคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และก ากับ 
ดูแลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาวิชาการ 
3. จัดท าแผนปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิทินวิชาการของคณะในแต่ละปีการศึกษา 
4. พิจารณากล่ันกรองบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
5. ตรวจสอบมาตรฐานรายละเอียดของรายวิชาทุกภาคเรียน 
6. ตรวจสอบรายงานผลการสอนรายวิชา เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
การเรียนการสอน 
7. ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบปลายภาคทุกรายวิชา 
8. พิจารณาอนุมัติผลการเรียนทุกรายวิชาของคณะ 
9. อื่นๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

5.2 ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  16 กันยายน  พ.ศ. 2552 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ศรีไตรรัตน์) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  

เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เร่ืองหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
 หมู่วิชาของหมวดวิชาต่าง ๆ 

หมวดวิชาครุศาสตร์ 
00 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาครุศาสตร์ 
01 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
02 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
03 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
04 หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
05 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
06 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
07 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
08 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 
09 หมู่วิชาพลศึกษา 
10 หมูว่ิชาประถมศึกษา 
11 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ 
12 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
13 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
14 หมู่วิชาภาษาไทย 
15 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
16 หมู่วิชาสังคม 
17 หมู่วิชาสุขศึกษา 
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
00 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ 
01 หมู่วิชาปรัชญา 
02 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
03 หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
04 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
05 หมู่วิชาจิตวิทยา 
06 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
07 หมู่วิชาภาษาไทย 
08 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
09 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
10 หมู่วิชาภาษาจีน 
11 หมู่วิชาภาษามลายู 
12 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
13 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
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14 หมู่วิชาภาษาอิตาเล่ียน 
15 หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
16 หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
17 หมู่วิชาภาษาลาว 
18 หมู่วิชาภาษาเขมร 
19 หมู่วิชาภาษาพม่า 
20 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
21 หมู่วิชาภาษาสเปน 
22 หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
30 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
31 หมู่วิชามนุษยวิทยา 
32 หมู่วิชาสังคมวิทยา 
33 หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
34 หมู่วิชารัฐศาสตร์ 
35 หมู่วิชานิติศาสตร์ 
36 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ 
37 หมู่วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
40 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
41 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
42 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
43 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ 
44 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ 
45 หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง 
46 หมู่วิชาดุริยางค์ศิลป์ 
หมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
00 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
01 หมู่วิชาการส่ือสาร 
02 หมู่วิชาส่ิงพิมพ์ 
03 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
04 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
05 หมู่วิชาการโฆษณา 
06 หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
07 หมู่วิชาภาพยนตร์ 
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
20 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
21 หมู่วิชาเลขานุการ 
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22 หมู่วิชาการบัญชี 
23 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
24 หมู่วิชาการตลาด 
25 หมู่วิชาการสหกรณ์ 
26 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
27 หมู่วิชาธุรกิจบริการ 
28 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
29 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
30 หมู่วิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
31 หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
32 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
33 หมู่วิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
00 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
01 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
02 หมู่วิชาเคมี 
03 หมู่วิชาชีววิทยา 
04 หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
05 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
06 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
07 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
08 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
09 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
10 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
11 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
12 หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย 
13 หมู่วิชาอาชีวอนามัย 
14 หมู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 หมู่วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
16 หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
17 หมู่วิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
18 หมู่วิชาจุลชีววิทยา 
19 หมู่วิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
20 หมู่วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
30 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
31 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
32 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
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33 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
34 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
35 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ์ 
36 หมู่วิชาส่ิงทอ 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
40 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
41 หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
42 หมู่วิชาพืชไร่ 
43 หมู่วิชาพืชสวน 
44 หมู่วิชาสัตวศาสตร์ 
45 หมู่วิชาสัตวรักษ์ 
46 หมู่วิชาการประมง 
47 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
48 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช 
49 หมู่วิชาวนศาสตร์ 
50 หมู่วิชาการชลประทาน 
51 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
52 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
53 หมู่วิชาส่ือสารการเกษตร 
54 หมู่วิชาเกษตรศึกษา 
หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
60 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
61 หมู่วิชาอุตสาหการ 
62 หมู่วิชาเซรามิกส์ 
63 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 
64 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
65 หมู่วิชาออกแบบ-เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
66 หมู่วิชาก่อสร้าง-โยธา 
67 หมู่วิชาไฟฟ้าก าลัง 
68 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
69 หมู่วิชาเครื่องกล 
70 หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์ 
71 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
72 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
73 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคุณวฒุิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ บารู  
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 รายวิชาสร้างหลักสูตรโดยสามารถเทียบโอนรายวิชาของ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตได้ 

รายวิชาสร้างหลักสูตรโดยสามารถ
เทียบโอนรายวิชาของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิตและครุศาสตรบัณฑิตได้ 

2 ความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ที่ความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรม  

ความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ทั้งในอนุ
ภูมิภาคและภุมิภาคของภาษาและ
วัฒนธรรม 

3 รายวิชาตัวอักษรยาวี วิชาบังคับเอกเลือก ก าหนดให้รายวิชาตัวอักษรยาวีให้เป็น
รายวิชาบังคับเอก 

4 ทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษามลายูกับวิชาท่ีเป็น
วิชาการล้วน ๆ ควรที่จะเพ่ิมทักษะทั้ง 4 ด้าน ต้ังแต่
ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง ควรที่จะเน้นทางด้าน
ทักษะ 

เน้นทักษะรายวิชาให้มีทั้ง 4 ทักษะ คือ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน 

5 ให้มีความเชื่อมสัมพันธ์กับ IPG ที่ Pantai dalam สร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอน
ภาษามลายู 

 
2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุสลัน อุทัย 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
1 5.2 ภาษาท่ีใช้ 

      ภาษามลายูกลาง 
ควรใช้ภาษามลายูมาตรฐานหรือภาษา
มลายู 

2 ข้อ 9 หน้า 7 National State University of 
Malaysia 

The National University of 
Malaysia 

3 3.1.3 รายวิชา 
      มีรายวิชาท่ีเป็นภาษาศาสตร์และเชิงเน้ือหาที่ไม่ได้
เป็นทักษะทางภาษาหลายวิชาด้วยกัน ซึ่ งท าให้
นักศึกษา 
ได้เรียนรายวิชาที่ เป็นทักษะทางภาษาไม่เพียงพอ     
อาจท าให้มีทักษะทางภาษาไม่เพียงพอส าหรับการเป็น
ครู รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนมีน้อยมีรายวิชา
ระดับพ้ืนฐานกับสูง ไม่มีระดับกลาง  
       

ยุบรวมรายวิชา 
บางรายวิชาสามารถผนวกเป็นวิชาเดียว
ได้ ประวัติความเป็นมาของภาษามลายู 
ศิลปวัฒนธรรมมลายูเบื้องต้น แนวคิด
และภูมิปัญญามลายู ภาษามลายูกับ
การด าเนินชีวิตในสังคม และบทบาท
และสถานะของภาษามลายูในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เน้ือหาทั้งหมดให้อยู่
ใน วิชาภาษามลายูกับสั งคม และ
วัฒนธรรม ส่วนรายวิชา สัณฐานวิทยา 
เน้ือหาเอาไปรวมในรายวิชาโครงสร้าง
ภาษามลายู รายวิชาสัทศาสตร์ภาษา
ม ล า ยู แ ล ะ ส ร วิ ท ย า ภ า ษ า ม ล า ยู 
อ ร ร ถ ศ า ส ต ร์ ภ า ษ า ม ล า ยู  แ ล ะ
ภาษาศาสตร์สังคม ไปรวมในรายวิชา
ภาษาศาสตร์ภาษามลา ยู เบื้ อง ต้น
รายวิชาต่างๆเกี่ยวกับวรรณคดีให้ยุบ

148 



108 
 

 

รวมเป็นวิชาเ ดียว วรรณคดีมลา ยู
เบื้องต้น 

ปรบัเปลี่ยนชื่อและเน้ือหารายวิชา 
   วิ ช าก าร วิ เ ค ร าะห์ ภ าษ า มล า ยู 
เปลี่ ยนเป็นการการ วิ เ คราะห์ เชิ ง
เปรียบเทียบ(Contrastive Analysis) 
ภาษามลายูถ่ิน เปลี่ยนเป็น ภาษามลายู
เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ  (Comparative 
Malay)  
เพิ่มรายวิชา 
ภาษาศาสตร์ภาษามลา ยู เบื้ อง ต้น 
(บังคับ) 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (เลือก) 
ภาษาศาสตร์จิตวิยา (เลือก) 
ภาษามลายูเชิงวิชาการ (บังคับ) เพ่ิม
รายวิชาระดับกลาง ส าหรับรายวิชาที่มี
ระ ดับพ้ืนฐานและสูง  แล้ วอาจลด
จ านวนหน่วยกิตเป็น 2 
    ในส่วนของค าอธิบายรายวิชา ต้อง
ปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
รายชื่อวิชา และแสดงให้เห็นถึงประเด็น
ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการ
สอนภาษามลายู  
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3. อาจารย์มูห าหมัด สาแลบิง 
 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุ 
1 ข้อ 2 หน้า 11 แผนพัฒนาปรับปรุง 

เป็นหมวดวิชาท่ัวไป 
ควรเป็นแผนปรับปรุงหมวด
วิชาเอก 

 

2 โครงสร้างรายวิชาจะเน้นภาษาศาสตร ์ ควรเพ่ิมวิชาการสอนภาษามลายู
เช่นเพ่ิมวิชาการสอนภาษามลายู
สามวิชา การสอนภาษามลายูโดย
คอมพิวเตอร์ การวัดและ
ประเมินผลทางภาษามลายูและ
การใช้วรรณกรรมในการสอน
ภาษามลายู 
 

ปรับปรุงและเพ่ิมรายวิชา 
1. การสอนภาษามลายูโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ 
2. การสร้างแบบทดสอบ
และการวัดประเมินผลทาง
ภาษามลายู 
3. วรรณกรรมมลายู
ส าหรับเด็ก 
4. วรรณกรรมเพ่ือการสอน
ภาษามลายู 

3 รายวิชาทักษะทางด้านภาษา ควรให้มีทักษะภาษา ฟัง พูด 
อ่าน และเขียน 
และในแต่ละทักษะควรมีระดับ
ความยากง่ายเช่น การอ่านระดับ
ต้น การอ่านระดับกลางและการ
อ่านระดับสูง 
 

ปรับปรุงและเพ่ิมรายวิชา
ทักษะการใช้ภาษา 
1. ทักษะการฟังและพูด 
- การฟังและพูดภาษา
มลายูระดับต้น 
- การฟังและพูดภาษา
มลายูระดับกลาง 
- การฟังและพูดภาษา
มลายูระดับสูง 
2. ทักษะการอ่าน 
- การอ่านและการตีความ
ภาษามลายู 
- การอ่านแบบบูรณาการ 
- การอ่านเพ่ือการสอน
ภาษามลายู 
3. ทักษะการเขียน 
- กลวิธีการเขียนภาษา
มลายู 
การเขียนเชิงวิชาการภาษา
มลายู 
4. ทักษะการแปล 
- กลวิธีการแปลภาษา
มลายู 
- การแปลภาษามลายู-ไทย 
- การแปลภาษาไทย-มลายู 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุ 
4 วิชาเอกส่วนใหญ่มี 3 หน่วยกิต ควรลดหย่อนหนวยกิตและเพ่ิม

รายวิชาท่ีเป็นวิชาทักษะภาษา
และวิชาการสอน 
 

ปรับปรุงบางรายวิชาให้
เป็นสองหน่วยกิต 
1. การฟังและพูดภาษา
มลายูระดับต้น 
2. การฟังและพูดภาษา
มลายูระดับกลาง 
3. การฟังและพูดภาษา
มลายูระดับสูง 
4. การอ่านภาษามลายู
เบื้องต้น 
5. การอ่านและการตีความ
ภาษามลายู 
6. การอ่านแบบบูรณาการ 

5 วิชาการศึกษาเอกเทศ ควรเป็นการวิจัยในชั้นเรียนภาษา
มลายู 

 

6 หน้า 22 
1. วิชาวิธีการสอนภาษาและ
วรรณกรรมมลายูระดับประถม 
2. วิชาวิธีการสอนภาษาและ
วรรณกรรมมลายูระดับมัธยม 

ควรเน้นวิชาการสอนภาษามลายู
ระดับประถมและระดับมัธยม ท่ี
เน้นสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ส่วนวรรณกรรมให้เป็นอีกหน่ึง
วิชา เช่น วิชาวรรณกรรมเพ่ือการ
สอนภาษามลายูหรือวิชา
วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก 
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ภาคผนวก ฌ 
มติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต 

 และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะที่ 1 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

บุคคลท่ี 1  
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 

 
1 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร  
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 1100104 การสอนเพศศึกษา  
   โดยให้ตัดค าว่า ศึกษา วิเคราะห์ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ตามวัย พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ การดูแล
สุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อ
บทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ แลเพศสรีระ 
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและ
การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจต่อรอง การ
สื่อความต้องการความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเอง
บนฐานของการเคารพในสิทธิของผู้ อื่ น โดยเ น้น
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย
และรับผิดชอบ (หน้า 47)  

 
 
 
ไม่มีการด าเนินการ เน่ืองจากเป็นรายวิชาของกลุ่มวิชาชีพครู 
(หน้า 44) 

2 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขชื่อรายวิชา ในส่วนของภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มค า
ว่า in Melayu วิชา 2111205 การอ่านแบบบูรณาการ 
Itergrated Reading in Melayu  (หน้า 57) 

การอ่านแบบบูรณาการ 
การอ่านและการตีความเพื่อความเข้าใจระดับค าศัพท์ และ
ประโยคที่ซับซ้อน วิเคราะห์ และอธิบายความหมายแฝง 
ความสัมพันธ์ของเน้ือหาและตีความแนวคิดจากบทที่อ่าน 
 Reading and interpretation for comprehension in 
word level and complex sentence level; the 
analysis and description of implied meaning; the 
relationship of reading texts and conceptual 
interpretation  (หน้า 52) 

3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
.ให้แก้ชื่อรายวชิา 2111306 การอ่านเพื่อการสอนภาษา
มลายู ในส่วนของภาษาอังกฤษ Reading for Teaching 
(หน้า 58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการแก้ไข เป็น Reading for Melayu Teaching 
(หน้า 52) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
4 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 2111316 การแปลภาษา
ไทย-มลายู 
       ศึกษาทฤษฏีพื้นฐานทางการแปล โดยเน้นการฝึก
แปลจากภาษามลา ยูเป็ นภาษาไทยต้ั งแ ต่ระดับ
ความหมายค าศัพท์จากบริบท จนถึงระดับประโยค 
กลวิธีในการถ่ายทอดข้อความสู่อีกภาษาหน่ึงจากงาน
เขี ยนประ เภท ต่า งๆ  และ  รวมทั้ ง ฝึกฝนการ ใช้
พจนานุกรมและเครื่องมือในการแปลอื่นๆ 
           Introduction of basic theoretical 
principles of translation with a focus on 
systematic practice in translating Malay into 
Thai from level of sentences to short written 
works in various fields and infering word-
meanings from contexts. Attention will be paid 
to an appropriate application of dictionary and 
other translation tools. (หน้า 62) 

ด าเนินการแก้ไข 
 กา ร แ ป ล จ า กภ า ษา ไ ทย เป็ น ภ า ษา ม ล า ยู 
ความหมายค าศัพท์จากบริบท จนถึงระดับประโยค การ
แปลงานเขี ยน  เช่ น ข่ าว  หนั งสือพิมพ์  เ รื่ องสั้ น 
วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมือในการแปล
อื่น ๆ 
Melayu – Thai translation; meaning of words in 
context level to sentence level; translation of 
works, news, newspapers, short story, literary 
works; using dictionary and other tools in 
translation (หน้า 56) 

5 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 2111318 วรรณคดีมลายู
เบื้องต้น  
Introduction to Melayu Literature ในส่วนของ
ภาษาไทยให้สอดคล้องกับภาษาอังกฤษ 
     ความรู้ เบื้อง ต้นเกี่ยวกับวรรณคดีและประวั ติ
วรรณคดี ลีลาการประพันธ์ความหมาย รวมทั้งอภิปราย
เกี่ ยวกั บแนวคิดพื้นฐานและค าศัพท์ เฉพาะทา ง
วรรณกรรมมลายูผ่านงานเขียนร้อยกรอง เรื่องสั้น และ
บทละคร 
    This course will focus on the study of the 
basic concepts Malay literature to support the 
theory that describes the basic Malay 
literature. The course will focus on students as 
research specimens Malay literature (หน้า 63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขค าอธิบาย รายวิชา 2111318 วรรณคดีมลายู
เบื้องต้น Introduction to Melayu Literature 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี และประวัติวรรณคดี
มลายู ลีลาการประพันธ์ความหมาย การอภิปรายแนวคิด
และค าศัพท์เฉพาะทางวรรณกรรมผ่านงานเขียนร้อยกรอง 
เรื่องสั้น และบทละคร 
An introduction and history of Melayu literature; 
writing styles; meaning; the discussion of concept 
and literary terms in poem, short stories and 
drama  
 (หน้า 56) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
6 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
211121 ความสัมพันธ์ทางด้านภาษามลายูในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้ภาษามลายู 
Relationship between in Group Country Using 
Melayu in Melayu Language 
      ศึ กษาน โยบ า ยท า งภ า ษา ข อง ภ าษา มล า ยู  
ความสัมพันธ์ทางด้านภาษามลายูในกลุ่มประเทศที่ใช้
ภาษามลายู  สถานะและบทบาทของภาษามลายูที่มีใน
กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายู  ต้ังแต่อดีต  ปัจจุบัน  
และอนาคต 
       Policy language Melayu. Relations among 
countries that use the Melayu language, 
Melayu. Status and Role of Melayu is the 
national language, Melayu, past, present and 
future. (หน้า 65) 

ด าเนินการแก้ไข ดังน้ี 
211121 ความสัมพันธ์ทางด้านภาษามลายูในกลุ่มประเทศที่
ใช้ภาษามลายู 
Relations Among Countries that use Malayu 
Language    
   นโยบายทางภาษาของภาษามลายู  ความสัมพันธ์ทางด้าน
ภาษามลายูในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายู  สถานะและ
บทบาทของภาษามลายูในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษามลายู  
ต้ังแต่อดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต 
Melayu language policy; relationships among 
Melayu speaking countries; status and roles of 
Melayu speaking countries in the past, present 
and future 
 (หน้า 57)  

7 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
แก้ไขชื่อวิชา 2111324 การวิเคราะห์ เปรียบต่าง
ภาษาไทย -ภาษามลายู ให้เปลี่ยนเป็นค าว่า เปรียบเทียบ 
(หน้า 66) 

 
 
 
วิชา 2111324 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทย-ภาษา
มลายู (หน้า 58) 

8 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 2111326 จิตภาษาศาสตร์ 
Psycholinguistic  
ศึกษาแนวคิดภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาที่เชื่อมโยงความรู้
ด้านภาษา ความคิด สมองของมนุษย์ หน่วยความจ า 
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษามลายูและการเรียนรู้ใน
การบรรยายแบบเผชิญหน้า และงานที่ได้รับมอบหมาย 
Study about the concept of psycholinguistics, 
the link between the psycholinguistic and 
other fields, the link between language and 
thought, the human brain, memory, acquisition 
and Melayu language learning. Teaching and 
learning activities in the form of face-to-face 
lectures and assignments (หน้า 67) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2111326 จิตภาษาศาสตร์ Psycholinguistic  
แนวคิดภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาที่เชื่อมโยงความรู้ด้าน
ภาษา ความคิด สมองของมนุษย์ หน่วยความจ า กิจกรรม
การเรียนการสอนภาษามลายูและการเรียนรู้ในการบรรยาย
แบบเผชิญหน้า และงานที่ได้รับมอบหมาย 
   The concept of psycholinguistic and the link   of 
language, thought, human brain, memory; the 
activities  of Melayu teaching and learning by face-
to-face lectures and assignments. (หน้า 59) 

157 



108 
 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
9 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 2111327 การวิจัยในชั้น
เรียนภาษามลายู Action Research in Melayu 
Language Classroom 
การท าการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในการออกแบบ
การวิจัยพื้นฐาน การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การ
ตีความหมายของข้อมูลและการเขียนรายงาน ส ารวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนภาษา 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 Melayu language 
classroom. This will be supported by practical 
study skills, work on note – taking, library 
research, Internet access, etc (หน้า 67) 

2111420 การวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายู Action 
Research in Melayu Language Classroom 
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย 
กา รเก็บ รวบรวมข้อมูล  กา รวิ เค ราะห์ ข้ อมูล  กา ร
ตีความหมายของข้อมูล การเขียนรายงานส ารวจปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนภาษามลายู ทักษะการเรียน การจด
บันทึก การค้นคว้าในห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

The quantitative and qualitative research; 
Research design; the data collection and analysis; 
data interpretation; Survey report writing in 
Melayu language classroom; learning skills; note-
taking, self-study in library or internet 
(หน้า 57 ) 

10 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 
Melayu for Academic Communication 
Purpose 
      ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสาร
ทางวิชาการ บูรณาการภาษามลายูกับเน้ือหาทางแวดวง
ทางการศึกษาและการสอนภาษามลายู หลักการ เทคนิค 
วิธีการฟัง และอ่านเพื่อจับใจความ การจดบันทึกสิ่งที่ฟัง
หรือ่าน การพูดอย่างเป็นทางการ การเขียนเชิงวิชาการ
ในรูปแบบต่างๆ หลักการอ้างอิงทางวิชาการเพื่ อ
หลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการ 
           Listening, speaking, reading and  writing 
Melayu for academic communication purpose; 
integration of Melayu with educational Melayu 
teaching contents; principles, techniques and 
method in listening and reading for main idea; 
note-taking; formal speaking; academic writing; 
citation and plagiarism (หน้า 68) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 
Melayu for Academic Communication Purpose 

หลักการ เทคนิค วิธีการฟัง และอ่านเพื่อจับใจความ การ
จดบันทึกสิ่งที่ฟังหรืออ่าน การพูดอย่างเป็นทางการ การ
เขียนเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ หลักการอ้างอิงทาง
วิชาการ  
 Principle, technique, listening strategies and 
reading for main idea; note-taking from listening 
and reading; the formality of speaking; types of 
academic English; principles of academic 
referencing     (หน้า 59 ) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
11 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลายู Teaching 
Behavior 
 วิธีการสอนและแนวโน้มในการสอนภาษามลายู     
ฝึกปฏิบัติการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมายและการ
น าไปใช้ในชั้นเรียน สังเกตการสอนและวิเคราะห์
บทเรียนที่ ใช้ ในโรงเรียน เตรียมแผนการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน สาธิตการสอน การสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทาง
ภาษาอื่นๆ 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 (หน้า 68) 

2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลายู Melayu 
Teaching Behavior 

 แนวโน้มในการสอนภาษามลายู การสังเกตการสอน 
และวิเคราะห์บทเรียนที่ใช้ในโรงเรียน เตรียมแผนการสอน 
และเอกสารประกอบการสอน สาธิตการสอน การสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทาง
ภาษาอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก 
         Trends of Melayu language teaching; 
observations and analysis of lesson learn in 
school; lesson plans and handouts preparation; 
teaching demonstration; peer teaching; micro-
teaching and other language activities; child-
centered approach 
(หน้า 60 ) 

12 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111430 การสร้างแบบทดสอบและการวัด
ประเมินผลทางภาษามลาย ู
Language Test Construction and Evaluation 
in Melayu 

แนวคิด หลักการการวัดและการประเมินผล 
วิธีการสร้างแบบทดสอบ รูปแบบ ประเภท การวัดและ
ประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐาน การเรียนรู้เพื่อการ
ออกแบบการวัดและการประเมินผลภาษามลายู 
 Approaches and principles of 
measurement and evaluation; test 
construction; models and types of 
measurement and evaluation; test quality 
examination; analysis of indicators and learning 
standards for designing the processes of 
measurement and evaluation in Melayu (หน้า 
69) 
 
 
 
 

2111430 การวัดและการประเมินผลทางการสอนภาษา
มลายู Measurement and Evaluation in Melayu 
Language Teaching 
หลั กกา รการวั ดและการประ เมิ นผล  วิ ธี ก า รสร้ า ง
แบบทดสอบ  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ การ
ออกแบบการวัดและการประเมินผลทางภาษามลายู 
The principles of measurement and evaluation; 
testing construction; examination quality testing; 
measurement design and evaluation in  Melayu  
language   
 (หน้า 60 ) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
13 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111432 วิธีการสอนภาษามลายูระดับประถมศึกษา 
Teaching Methods Melayu Language Primary 
Levelศึกษาวิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ 
ในการสอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษา พร้อมทั้ง
ศึกษาวรรณกรรมส าหรับเด็กประถมศึกษา เช่น     บท
กลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง หรือนิทานและเทพนิยาย ฝึก
ปฏิบัติการสอนโดยใช้วิธีการต่างๆเพื่อน าไปใช้ในชั้น
เรียน 
         Study on the strategy, approach, 
methods and techniques primary level. Study 
children’s literature such as lullabies, nursery 
rhymes, fables, fairy tales, and picture books. 
Teaching practice is using various methods to 
be used in class (หน้า 70) 

วิธีการสอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษา Teaching 
Methods Melayu Language in Primary Level  
          วิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ในการ
สอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษา วรรณกรรมส าหรับ
เด็กประถมศึกษา เช่น บทกลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง นิทาน
และเทพนิยาย ปฏิบัติการสอนโดยใช้วิธีการต่าง  ๆ เพื่อ
น าไปใช้ในชั้นเรียน 
         Teaching strategies, approaches, methods 
and techniques in primary level; literary works for 
primary level such as prose, peoms, fables, fairy 
tales; an application of teaching approaches for 
practicum in the classroom (หน้า 61 ) 

14 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111433 วิธีการสอนภาษามลายูระดับมัธยมศึกษา  
Teaching Methods Melayu Language 
Secondary Level 

                               ศึกษาวิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ 
ในการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา พร้อมทั้ง
ศึกษาวรรณกรรมส าหรับเด็กมัธยมศึกษา เช่น  บท
กลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง หรือนิทานและเทพนิยาย ฝึก
ปฏิบัติการสอนโดยใช้วิธีการต่างๆเพื่อน าไปใช้ในชั้น
เรียน 
 Study on the strategy, approach, 
methods and techniques primary level. Study 
children’s literature such as poetry, prose and 
fairy tales. Teaching practice is using various 
methods to be used in class 
(หน้า 70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา Teaching  
Methods Melayu Language in Secondary Level 
วิธีการ  แนวทาง กลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ ในการสอน
ภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา วรรณกรรมส าหรับเด็ก
มัธยมศึกษา เช่น บทกลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เรื่องสั้น  
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้วิธีการ    ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในชั้น
เรียน 
 Teaching strategies, approaches, methods and 
techniques in Secondary level; literary works for 
Secondary level such as poems, prose, short 
stories ; an application of teaching approaches for 
practicum in the classroom  
 (หน้า 61) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
15 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111434 เทคนิคการสอนภาษามลายูส าหรับครูภาษา
มลายูMelayu Teaching Techniques for 
Melayu Teachers 
       กลวิธี เสริมกระบวนการสอนทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ไวยากรณ์    และศัพท์ ตามของแนวคิดการ
สอนภาษามลายู ประเภทของสื่อและการน าไปใช้ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษามลายู 
      Strategies and techniques to promote the 
processes of teaching listening, speaking, 
reading, writing, grammar and vocabulary in 
Melayu teaching pedagogy; instructional media 
and their application; extra-curricular activities 
to promote Melayu language teaching and 
learning (หน้า 71) 

เทคนิคการสอนภาษามลายูส าหรับครูภาษามลายู 
Melayu Teaching Techniques for Melayu 
Teachers 
เทคนิคการสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ 
และศัพท์ แนวคิดการสอนภาษามลายู ประเภทของสื่อ และ
การน าไปใช้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษามลายู 
 
 Listening, speaking, writing, grammar and 
vocabulary teaching techniques; concepts of 
Melayu language teaching; teaching materials and 
its application; additional activities  in supporting 
Melayu language teaching (หน้า 62 ) 

16 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111435 วรรณกรรมเเพ่ือการสอนภาษามลายู 
Literature for Melayu Teaching 
สอนภาษามลายูโดยใช้วรรณกรรมในการเรียนการสอน 
วิเคราะห์วรรณกรรมมลายู น ามาปรับใช้ในการสอนใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค 
Teaching and learning by using Melayu 
literature, analyzing Melayu literature, suitable 
for teaching in Thailand and ASEAN (หน้า 71) 

การสอนภาษามลายูโดยใช้วรรณกรรมในการเรียนการสอน 
วิเคราะห์วรรณกรรมมลายู น ามาใช้ในการสอนในอนุภูมิภาค
และภูมิภาค 
Melayu language teaching and learning through 
literary works; the analysis of Melayu literary 
works; an application of Melayu language teaching 
in the subregion and  region  (หน้า 62) 

17 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111336 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษามลายู 
Material Adaptation and Innovation for 
Melayu Teaching   

วิธีปรับสื่อการสอนและผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ
ใหเ้หมาะสมในการน าไปใช้ในชั้นเรียนภาษามลายูและ
ความต้องการของผู้เรียน การผลิตสื่อการสอนที่ใช้ใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสี่ทักษะทางด้านภาษา เช่น ฟัง พูด 
อ่านและเขียน 
           The methods for adapting textual 
materials in order to be suitable for Melayu 
language classroom application and the 
students’ needs. It also includes producing 
instructional materials used in listening, 
communication, reading and writing (หน้า 71) 

การผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในกิจกรรมทั้ง     4 ทักษะทางด้าน
ภาษา   ฟัง พูด อ่าน และเขียน สื่อการสอนและนวัตกรรม
ใหม่ๆที่เหมาะสม การน าไปใช้ในชั้นเรียนภาษามลายูและ
ความต้องการของผู้เรียน 
 The production of instructional materials in four 
skills, listening, speaking, reading, and writing 
activity; introducing new instructional materials 
and innovation; an application in the classroom 
and learners’ needs 

   (หน้า 62) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
18 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111337 การสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ 
Teaching Melayu as a Foreign Language 

พัฒนาการของหลักการสอน วิธีการสอนแบบ
ต่างๆ และแนวโน้มการเรียนการสอนภาษามลายูเป็น
ภาษาต่างประเทศ บูรณาการการสอนทั้งสี่ทักษะ ฟัง 
พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งฝึกการเขียนแผนการสอน 
  Examine the development of 
principles, methods of teaching and trends in 
teaching and learning Melayu as a foreign 
language. Study varieties of Melayu Language 
Teaching approaches. Integrate and 
demonstrate teaching approaches in teaching 
four language skills: listening, speaking, reading 
and writing by practicing writing lesson plans 
(หน้า 72) 

2111337 การสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ 
Teaching Melayu as a Foreign Language 
การเรียนการสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ บูรณา
การกับการสอนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้
ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า แ ม่  ภ า ษ า ที่ ส อ ง  แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ การเปรียบเทียบระหว่างภาษาแม่และ
ภาษามลายูมาตรฐาน 
 Teaching and learning Melayu as a foreign 
language; an integration of four skills, listening, 
speaking, reading, and writing; the learning theory 
of mother tongue, second language, and foreign 
language; the comparison of mother tongue and 
standard Melayu   (หน้า 63 ) 

19 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111438 การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนภาษา
มลายู Course Design and Melayu Teaching 
 หลักการในการออกแบบหลักสูตรการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้เรียน การก าหนดจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรรูปแบบต่างๆ การ
พัฒนาหลักสูตรจากจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร หลักการในการพัฒนาบทเรียนสาหรับการ
เรียนในห้องเรียนและบทเรียนสาหรับการเรียนรู้แบบ
พึ่งตนเอง การวิเคราะห์บทเรียน การประเมินและการ
ปรับบทเรียน การพัฒนาบทเรียน การทดลองใช้ในการ
สอนภาษามลายู 
       Principles of courses design. Needs 
analysis. Development of course goals and 
objectives. Types of syllabus. Development of 
syllabus from course goals and objectives. 
Principles of classroom materials and self-
access materials design. Materials analysis, 
materials evaluation and adaptation. Materials 
development, piloting and revision. (หน้า 72) 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร  การออกแบบ
หลักสูตรภาษามลายู การพัฒนาบทเรียนส าหรับการเรียนใน
ห้องเรียน และแบบพึ่งตนเอง 
Curriculum development; curriculum pattern; 
Melayu curriculum design; lesson development in 
the classroom and self-study  
 (หน้า 63 ) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
20 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2111439 การสอนภาษามลายูเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน Melayu Language Teaching for 
ASEAN Community 
 

การจัดเรียนการสอนภาษามลายูในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ระดับประถม และมัธยม  การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การ
วิเคราะห์หาความสอดคล้องของการจัดการเรียนการ
สอนภาษามลายูของกลุ่มประเทศอาเซียน 
           Classroom management in early 
childhood, primary, and secondary education 
under the context of ASEAN Community, 
Distinguishing and analyzing differences and 
similarity of Melayu language learning class 
room management (หน้า 73) 

การสอนภาษามลายูในกลุ่มประเทศอาเซียน*  
Melayu Language Teaching in ASEAN 
countries  
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การจัด
เรียนการสอนภาษามลา ยูในกลุ่มปร ะเทศอา เซียน 
ระดับประถม และมัธยม การวิเคราะห์หาความสอดคล้อง
ของการจัดการเรียนการสอนภาษามลายูในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
Classroom management in early 
childhood,primary, and secondary education 
under the context in ASEAN Community, 
distinguishing and analyzing differences and 
similarity of Melayu language learning class room 
management (หน้า 63 ) 
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บุคคลท่ี 2  
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ให้เพ่ิมอาชีพ 
 8.1 ครูผู้สอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัด
การศึกษา    
   8.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดที่จัดการศึกษา 
   8.3 ประกอบอาชีพอิสระเช่น ครูสอนทั่วไป ล่าม มัคคุเทศก ์
นักแปล นักจัดรายการวิทยุ เป็นต้น (หน้า 2) 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จ
การศึกษา 
 8.1 ครูผู้สอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดที่
จัดการศึกษา    
   8.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดที่จัด
การศึกษา 
   8.3 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูสอนทั่วไป นักวิจัย 
ล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล นักจัดรายการวิทยุ เป็นต้น 
(หน้า 2) 

2 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการ
วางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูจะ
ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านการสอนภาษามลายู 
พัฒนาไปสู่การเป็นครูมืออาชีพสามารถเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สร้างเป็นความเลิศทางวิชาการ
มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างองค์ความรู้บูรณาการ สร้างสันติ
สุข และเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกใน
ประชาคมอาเซียนโดยอย่างย่ิงประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
บรูไน สิงคโปร์ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ดังกล่าวใช้ภาษามลายูมาตรฐานในการสื่อสาร ท าให้หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูมีความสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติต่อไป (หน้า 4) 
 
 
 
 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นใน
การวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
มลายูจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านการ
สอนภาษามลายู พัฒนาไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ
สามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่
สร้างเป็นความเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างองค์ความรู้บูรณาการ สร้างสันติสุข และ
เสริมสร้ า งความร่ วมมือกับประเทศสมาชิกใน
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรู ไน สิงคโปร์ เ น่ืองจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวใช้ภาษา
มลายูมาตรฐานในการสื่อสาร ท าให้หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูมีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติต่อไป (หน้า 4) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
3 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
ภาษาต่างประเทศที่สอง โดยรวมถึงภาษามลายูด้วย โดย
ต้องการแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนได้อย่างเป็นระบบ เมื่อ
ศึกษาจบตามหลักสูตรจะกลับมาช่วยยกระดับการเรียนการ
ส อน ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ยน ใ นส ถ า น ศึ กษ า ข อ งส า นั ก ง า น
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ส าคัญจะช่วยให้ปัญหา
การขาดแคลนครูผู้สอนเฉพาะทางได้รับการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะ
พิเศษทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างจากพื้นที่ส่วนอื่นๆ 
ของประเทศ เน่ืองจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 75 นับถือศาสนาอิสลามและนิยมใช้ภาษามลายู
ท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน ความต้องการทางการศึกษาของ
ประชาชนในพื้นที่ก็มีความแตกต่างจากพื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่นกัน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี โรงเรียนสองระบบคือ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนของรัฐบาล
บางแห่งที่เปิดสอนภาษามลายู ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป็นอย่างดี ดัง น้ันความ
ต้องการครูผู้สอนภาษามลายูมีจ านวนมาก และปัจจุบันพบว่า
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู การเปิดสอน
หลักสูตรน้ีจะช่วยพัฒนาบุคลากรในการสอนภาษามลายูให้มี
ใบประกอบวิชาชีพด้วยซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   (หน้า 8) 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสั งคมและ
วัฒนธรรม 
การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการดารงชีวิตทั้งในองค์กรการศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ ดังน้ันการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน
น้ัน นอกจากจะมีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว  การ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถช่วย
ชี้น าสังคมให้จรรโลงรักษา ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย เผยแพร่สู่สากลได้ การคัดกรองบัณฑิตให้
มีคุณธรรมน้ันช่วยเพิ่มแรงงานที่มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพมากขึ้น (หน้า 5) 

4 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
12.1 การพฒันาหลักสูตร 
     การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครูเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความ
ต้องการของพื้นที่ ภาษามลายูเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อ
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ยังคงอนุรักษ์ภาษาให้
คงอยู่กับรุ่นต่อไป ควรอย่างย่ิงที่จะมีการเรียนรู้ภาษามลายู จึง
ควรที่จะเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งโรงเรียน
รัฐบาลมีความต้องการบุคลากรครู สาขาภาษามลายูเป็นอย่าง
ย่ิง (หน้า 6)  
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1 การพฒันาหลักสูตร 
      การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ
ที่ จะส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของพื้นที่ ภาษา
มลายูเป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาให้คงอยู่กับ
คนรุ่นหลัง จึงควรที่จะเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู เพื่อรองรับความต้องการของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งโรงเรียน
รัฐบาล (หน้า 5) 

165 



108 
 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
5 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นจะผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ด ารงตน
อย่างมีความสุขในสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบัณฑิตทุกคนต้อง “เก่งไอ
ที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้” ดังน้ัน 
หลักสูตรจึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลิต และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในสาขา
ที่ศึกษาและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคม
อย่างต่อเน่ือง (หน้า 6) 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัย

เพื่ อการพัฒนาท้อ งถิ่ น  ที่ มุ่ ง เ น้นผลิ ตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ด ารงตนอย่างมีความสุขในสังคม 
รวมทั้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบัณฑิตทุกคนต้อง “เก่งไอที มี
จิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้” ดังน้ัน 
หลักสูตรจึงเล็งเห็นความส าคัญในการผลิต และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในสาขาที่ศึกษาและมีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและสังคมอย่างต่อเน่ือง (หน้า 5) 

 
บุคคลท่ี 3  

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ

โครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขค าอธบิายรายวิชา 2111439 การสอนภาษามลายูเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปลี่ยนเป็น การสอนภาษามลายูในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (หน้า 73) 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (หน้า 63) 
 

2 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิจัย 

5.1 ค าอธิบายเก่ียวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย 
 ให้ตัดค าว่า ประยุกต์ในการสอน และนักศึกษาท าวิจัย

คนละ1 เรื่อง  
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขา

ภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  จะต้องได้รับการสร้าง
เสริมประสบการณ์ในการท างานวิจัย โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียนและ
ผู้สอน ส าหรับน าไปประยุกต์ในการสอน โดยนักศึกษาท าวิจัยคน
ละ 1 เรื่อง (หน้า 77) 

ด าเนินการแก้ไข  ตัดค าว่า ประยุกต์ในการสอน และ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนภาษามลายูให้
เป็นรายวิชากลุ่มวิชาเอกบังคับ ส่วนรายวิชาการวิจัย
ทางภาษามลายูย้ายไปเป็นรายวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก  
(หน้า 67) 
 

3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิจัย 
    5.2    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้แก้ไขท าวิจัยในระดับการศึกษาขั้นสูงได้ ให้กลายเป็นได้อย่าง
เดียว  

1. มีศักยภาพสูงทางด้านการท าวิจัย ศึกษาต่อและท า
วิจัยในระดับการศึกษาขั้นสูงได้  (หน้า 77) 

ด าเนินการแก้ไข             
5.2.1 นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจใน
กระบวนการวิจัย  
 5.2.2 นักศึกษาสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนได้ 
5.2.3 นักศึกษามีความสามารถในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ และรายงานผลการวิจัยต่อที่ประชุม
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า มคิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร สั ม ม นา ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (หน้า 67) 

4 ประวัติของอาจารย์ให้เขียนแบบบรรณนุกรม และเขียนให้ครบ 7 
ข้อ  (หน้า 165) 

ด าเนินการแก้ไข โดยปรับรูปแบบวิธีการเขียนเป็นแบบ
บรรณนานุกรม และครบทั้ง 7 ข้อ (หน้า 169-176) 
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บุคคลท่ี 4  
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
1.2 กลุ่มหลักภาษา 
ให้แก้ไขรายวิชา 2111419 วรรณกรรมมลายูส าหรับเด็ก ใน
ส่วนของภาษาอังกฤษ for Student  (หน้า 19) 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (หน้า 20) 

2 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขรายวิชา 2111325 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และ
รายวิชา 2111429 พฤติกรรมการสอนภาษามลายู ในส่วน
ของค าอธิบายภาษาอังกฤษ (หน้า 66, 68) 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (หน้า 58, 60) 

3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขรายวิชา 2111336 สื่อและนวัฒกรรมการสอนภาษา
มลายู ในส่วนของชื่อภาษาอังกฤษ Material Adaptation 
an Innovation for Malayu Taeching (หน้า 71) 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (หน้า 62) 

4 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา 2111439 การสอนภาษามลายูเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซี่ยน ให้แก้ไขเป็น การเรียนการสอนของกลุ่มประเทศ
อาเซี่ยน (หน้า 73) 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (หน้า 64) 

 
บุคคลท่ี 5  

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
 
1 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขค าที่พิมพ์ผิดในค าอธิบายรายวิชา  2111109       
ไวยากรณ์ภาษามลายูระดับต้น 
 โดยค าที่พิมพ์ผิดในบรรทัดที่สี่ค าที่พิมพ์ว่า ที่เป็นปัยหา
ส าหรับคนไทย  (หน้า 59) 

โครงสร้างของค า การสร้างค าแบบต่าง ๆ การใช้ค าใน
ประโยค โครงสร้างพื้นฐาน การเรียงค าตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษามลายู การวิเคราะห์ประโยคตาม
ทฤษฎีโครงสร้าง  (หน้า 54) 

2 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขตัดค าในค าอธิบายรายวิชา 2111433 วิธีการสอน
ภาษามลายูระดับมัธยมศึกษา  (หน้า 70) 
   โดยตัดออก ศึกษาวิธีการ แนวทาง กลยุทธ์และเทคนิค
ต่างๆในการสอนภาษามลายูในระดับมัธยมศึกษา พร้อมทั้ง
ศึกษาวรรณกรรมส าหรบัเด็กมัธยมศึกษาไทย 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (หน้า 61) 

3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขค าที่พิมพ์ผิดชื่อรายวิชา 2111435 วรรณกรรมแพื่

ด าเนินการแก้ไข เป็น วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษา
มลายู 
 (หน้า 62) 
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อการสอนภาษามลายู   (หน้า 71) 
    

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   การปรับปรุงแก้ไข 
4 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ

โครงสร้างของหลักสูตร 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขค าชื่อรายวิชาภาษาองักฤษและปรับค าอธิบาย
รายวิชา  2111336 สื่อและนวัตกรรมการสอนภาษามลายู 
   โดยแก้ไขชื่อรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ Material 
Adaptatior and Innovation for Melayu Teaching 
และในค าอธิบายรายวิชา คือ วิธีปรับสื่อการสอนและผลิต
นวัตกรรมใหม่ๆให้เหมาะสมในการน าไปใช้ในชั้นเรียน   
(หน้า 71) 
 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
 (หน้า 62) 

5 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ให้แก้ไขค าท่ีพิมพ์ผิดในค าอธิบายรายวิชา 21111439 
การสอนภาษามลายูเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   โดยค าอธิบายรายวิชา คือ การจัดเรียนการสอนภาษา
มลายูในกลุ่มประเทศอาเซียน (หน้า 73) 

ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  (หน้า 63) 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 8 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ให้ปรับแก้การเขียนอ้างอิงโดยให้ยึดตามหลักการเขียนของ
ระบบ APA เช่น บทความ วิจัย หนังสือหรือต ารา เป็นต้น 

ด าเนินการแก้ไขในส่วนของภาคผนวก 
ฏ ประวัติผู้รับผิดอบหลักสูตร (หน้า 
173-180) 

2 การตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย semicolon (;) colon (:) 
และfull sop (.) 

ได้ด าเนินการแก้ไขในค าอธิบายรายวิชา 
(หน้า 57) (หน้า 58) และ (หน้า 59)    

3 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 2111420 การวิจัยในชั้นเรียน
ภาษามลายู 

ด าเนินการแก้ไข ค า “อินเทอร์เน็ต” 

4 ให้แก้ไขข้อ 5.2 ภาษาท่ีใช้ แก้ไขเป็น จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทย ภาษามลายู หรือภาษาอื่น
ประกอบ (หน้า 1) 

5 ให้แก้ไขข้อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ปรับแก้ชื่อมหาวิทยาลัยโดย เติมค าว่า 
ประเทศอินโดนีเซีย (หน้า 2) 

6 ข้อ 13.1.1 ให้แก้ไขส่วนการจัดการเรียนการสอน โดยแก้ไขเป็น จัดการเรียนการสอนโดย
คณะกรรมการหลักสูตร ท่ีบริหารโดย
คณะกรรมการหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (หน้า 6) 

7 ข้อ 13.1.3 ปรับแก้จากภาควิชา เป็นสาขาวิชา ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
(หน้า 6) 

8 ข้อ 2.3.1 ปรับแก้ค าชี้แจงให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน ด าเนินการแก้ไขเป็น นักศึกษามีปัญหา
การปรับตัวในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา (หน้า 9) 

9 ข้อ 2.3.2 ปรับแก้ค าชี้แจงให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน ด าเนินการแก้ไขเป็น นักศึกษามีปัญหา
ทักษะพ้ืนฐานทางด้านการเรียนรู้  
(หน้า 9) 

10 การปรับแก้แผนการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีที่ 4 โดย
ให้จัดรายวาเลือกเสรีไว้ในเทอมต้นๆ 

ไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจาก ล าดับความยากง่ายของราย
วิฃา ได้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตรอยู่แล้ว ดังน้ันหลักสูตรจะ
ด าเนินการเสนอบันทึกข้อความ เพ่ือขอ
อนุญาตต่อมหาวิทยาลัย  (หน้า 25) 

11 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 211134 การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทยและภาษามลายู 

ด าเนินการแก้ไขเป็น Analysis 
Comparison Between Thai and 
Melayu language (หน้า 20) 

12 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2111420 การวิจัยใน
ชั้นเรียน 

ด าเนินการแก้ไขเป็น Research in 
Melayu LanguageClassroom   
(หน้า 19) 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
13 ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชา 2111420 การวิจัยในชั้นเรียน ด าเนินการแก้ไขเป็น การวิจัยในชั้น

เรียนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    
(หน้า 57) 

14 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2111121 
ความสัมพันธ์ทางด้านภาษามลายูในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษา
มลายู 

ด าเนินการแก้ไขเป็น Language 
Relation in Melayu Spoken 
Country (หน้า 57) 

15 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 2111428 ภาษา
มลายูเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 

ด าเนินการแก้ไขเป็น Melayu for 
academic Communication     
(หน้า 59)  
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ให้ปรับแก้การเขียนอ้างอิงโดยให้ยึดตามหลักการเขียนของ
ระบบ APA เช่น บทความ วิจัย หนังสือหรือต ารา เป็นต้น 

ด าเนินการแก้ไขในส่วนของภาคผนวก 
ฐ ประวัติผู้รับผิดอบหลักสูตร (หน้า 
175-182) 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  ภาษามลายู   
2.  ชื่อ – สกุล  นางสาวซามียะห์ บาเละ                   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์     
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท University of Malaya, 

Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 
M.E การสอนภาษา

มลายู 
2555 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศศ.บ. ภาษามลายู 2550 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

ซามียะห์ บาเละ. (2559). การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการส านักวิทยบริการ    
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
ซามียะห์ บาเละ. (2559). การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.                
 (ก าลังด าเนินการ) 

 6.2   บทความ     
  ไม่มี 
 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    2    ปี  6 เดือน 

ช่ือวิชา ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร    2(1-2-3) นก.  
 ช่ือวิชา ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา  โครงสร้างภาษามลายู 1     3(3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา โครงสร้างภาษามลายู 2     3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ภาษามลายูทางการศึกษา     3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา  ภาษาศาสตร์ภาษามลายู     3(3-0-6) นก.  
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท      
  ไม่มี 
  
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 

                                                         (ลงช่ือ)           เจ้าของประวัติ 
                                                                          (นางสาวซามียะห์ บาเละ) 
                      มีนาคม 2559 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู   
2.  ชื่อ – สกุล  นายอาลียะห์ มะแซ                  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Yogyakarta State University, 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ศษ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การ
สอนภาษาต่างประเทศ) 

2557 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

ศศ.บ. ภาษามลายู 2552 

6. ผลงานทางวิชาการ  
6.1  งานวิจัย      ไม่มี 

    6.2   บทความ     ไม่มี 
 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  ไม่มี 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    1    ปี  3 เดือน 

 ช่ือวิชา ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร    2(1-2-3) นก. 
  ช่ือวิชา ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) นก. 
  ช่ือวิชา  การศึกษาเอกเทศ      2(1-2-3) นก. 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     ไม่มี  
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี                                                                 

       (ลงช่ือ)        เจ้าของประวัติ                                                              
                                                                                                                                                                         
       (นายอาลียะห์ มะแซ)                                                          
                        มีนาคม 2559 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต               สาขาวิชาภาษามลายู   
2.  ชื่อ – สกุล นางสาวไซนีย์ ต าภู                  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท State University of 
Malang Indonesia, 
ประเทศอินโดนีเซีย 

M.A (Indonesian 
Language  Education) 

ภาษาและวรรณกรรม
อินโดนีเซีย 

2555 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศศบ. ภูมิภาคศึกษา (เอเชีย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้
ศึกษา) 

2553 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

 ไซนีย์ ต าภู. (2558). วิเคราะห์ความแตกต่างการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลในการเรียนรู้ภาษามลายู        
 (มาตรฐาน) ซ่ึงเป็นภาษาที่สองของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูในมหาวิทยาลัยสาม
 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
 ไซนีย์ ต าภู. (2558). การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ไซนีย์ ต าภู. (2558). การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

 ไซนีย์ ต าภู. (2558). พจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ ภาษาอินโดนีเซีย-ไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย. (ก าลังด าเนินการ) 
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ไซนีย์ ต าภู. (2557). วิเคราะห์ความสามารถของการใช้ค าบุพบทภาษามลายูในงานเขียนของ
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัย
 ราชภัฏยะลา. 

 ไซนีย์ ต าภู. (2555). พจนานุกรมฉบับพกพา ภาษาอินโดนีเซีย-ไทย และไทย-อินโดนีเซีย  
 กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย. 

 6.2   บทความ  
 ไม่มี  
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี   
  
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี    2   ปี 7 เดือน 

ช่ือวิชา ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร    2(1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา  ภาษามลายูท่ัวไป      3(3-0-6) นก. 

ช่ือวิชา วรรณคดีมลายูเบื้องต้น     3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา สัณฐานวิทยา      3(3-0-6) นก. 
  
             7.1.2  ระดับปริญญาโท     
  ไม่มี 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

                                                                 (ลงช่ือ)            เจ้าของประวัติ 

                                                      (นางสาวไซนีย์ ต าภู) 
                                                       มีนาคม 2559 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู   
2.  ชือ่ – สกุล    นายฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง               
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      
5. ประวัติการศึกษา  
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท Universitas gadjah mada 
Yogyakarta, ประเทศอินโดนีเซีย  

M.A ภาษาศาสตร์ 2555 

ปริญญาตรี Universitas Asa’fiah Jakarta, 
ประเทศอินโดนีเซีย 

B.S  สาขาวิชาวรรณกรรม
เปรียบเทียบ 
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6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 
  ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง. (2558). การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการส านักวิทยบริการและ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    
    (ผู้ร่วมวิจัย) 
  ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง. (2557). ความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อการใช้ 

 บริการมัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ: 
 ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (ผู้ร่วมวิจัย) 

 6.2   บทความ  
 ไม่มี 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.1  ระดับปริญญาตรี        

ช่ือวิชา วิวัฒนาการภาษามลายู    3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ภาษามลายูเบื้องต้น    3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา บทบาทภาษามลายูในประเทศท่ีใช้ภาษามลายู  3(3-0-6) นก. 
 ช่ือวิชา ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร    2(1-2-3) นก. 
 ช่ือวิชา ภาษามลายูพื้นฐาน    2(1-2-3) นก. 
 
             7.1.2  ระดับปริญญาโท          
 ช่ือวิชา       ไม่มี        
 
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี        
 

                                                              (ลงช่ือ)            เจ้าของประวัติ 
                                                                      (นายฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง) 
           มีนาคม 2559 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภาษามลายู   สาขาวิชา  ภาษามลายู   
2.  ชื่อ – สกุล นางสาวซารียะห์ สตาร์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์    
4. สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท The National University of 
Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 

M.A  Malay language 2559 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศบ. ภาษามลายู 2556 

6. ผลงานทางวิชาการ 
6.1 งานวิจัย  
 ไม่มี 
6.2 บทความ  
 ไม่มี 
6.3 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ  
 ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์สอน  
   ช่ือวิชา  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 2(1-2-3) นก. 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/์กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

              ลงชื่อ       เจ้าของประวัติ 

                                                                   (นางสาวซารียะห์ สตาร์)  
                 มีนาคม 2559 
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