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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
อาจารย์สวพร จันทรสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ไซนีย์ ตาภู

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
อาจารย์วรากร แซ่พุ่น

ผู้อานวยการสานักงานคณบดี
อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
1.อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม
3.อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
4.อาจารย์ซอฟูวะห์ กูโน
5.อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

ประธานหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
1 ผู้ช่วย
นางสุภา วัชรสุขุม
ศาสตราจารย์
2 อาจารย์
นางสาวสุรัสวดี นราพงศ์เกษม
(พนักงาน
มหาวิทยาลัย)
3 อาจารย์
นางสาวธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

ที่

4 อาจารย์
(พนักงาน
มหาวิทยาลัย)
5 อาจารย์
(พนักงาน
มหาวิทยาลัย)
6 อาจารย์
(พนักงาน
มหาวิทยาลัย)

คุณวุฒสิ ูงสุด
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.)
การศึกษามหาบัณฑิต
(กศ.ม.)

หมายเลข
โทรศัพท์
ภาษาไทย 0887909594

สาขาวิชา

ภาษาไทย 0867704848

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.)

ภาษาไทย 0824174963

นางสาวซอฟูวะห์ กูโน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.)

ภาษาไทย 0864928546

นางสาวกัณย์ญภัธสร บัวหอม

การศึกษามหาบัณฑิต
(กศ.ม.)

การสอน 0883815449
ภาษาไทย

นางสาวจิตติขวัญ
ภู่พันธ์ตระกูล

ภาษาไทย 0815406199
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ข้อมูลการติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ห้องพักคณาจารย์ประจาหลักสูตร
ห้อง 24-616 ชั้น 6 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24)
โทร. 073 299 699 ต่อ 52303
เว็บไซต์
http://human.yru.ac.th/thai_ed
Facebook
ชื่อเพจ “ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มรย.
https://www.facebook.com/eduthaiyru
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. 073 299 699

เว็บไซต์ http://human.yru.ac.th

คณะครุศาสตร์
โทร. 073 299 626
เว็บไซต์
เว็บไซต์ระบบบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู

http://edu.yru.ac.th
http://act.edu.yru.ac.th/

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทร. 073 299 612
เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th
เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาสาหรับลงทะเบียนเรียน
http://register.yru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทร. 073-227151-160
เว็บไซต์ http://president.yru.ac.th/stddev
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รายละเอียดของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)
Bachelor of Education (Thai)
B.Ed. (Thai)

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตครูและบุ คลากรด้านภาษาไทยที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้
ทั ก ษะ เจตคติ คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมแห่ งวิ ช าชี พ ไปสู่ ก ารจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาครู ให้ เป็ น คนดี มี
สติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
เผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
ความสาคัญของหลักสูตร
ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
เป็ น สถาบั น หลักที่ทาหน้ าที่ผลิ ตครู จึ งมีความส าคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒ นาการศึกษาของประเทศ รัฐ บาล
ปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อน
ด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งที่
จะต้ อ งประสบอย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ คื อ ภาวะการแข่งขั น การท างานร่ว มกับ ผู้ อื่ น การเรี ยนรู้แ ละเข้ าใจ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่ อง สิ่งเหล่านี้กาลังจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา พบว่า ปั ญ หาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการทางานด้านการใช้ภาษาและการคิดขั้นสูง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560: 48)
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เหมาะกับ การพั ฒ นานวัต กรรมที่ ส อดรับ กั บ การศึ ก ษายุ ค 4.0 และ
ศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตรแบบ
โมดูลที่ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสาคัญ
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(วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554) บูรณาการข้ามสาขาวิชา เน้นแก่นความรู้ที่สาคัญ แนวคิดหลัก เน้นการพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูงและทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, 2556; Wangner, 2012)
รวมถึงพัฒ นาทักษะที่จาเป็นสาหรับยุค 4.0 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิ ดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นหลักสูตรเน้นสมรรถนะจึงเหมาะกับการศึกษายุค 4.0
ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 ให้ความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกต่าง
ๆ เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ซึ่งจุดเน้นของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องพัฒ นามนุษย์โดยตรง ดังที่
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กาลั งคนให้ มีส มรรถนะในการทางานที่ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ การพัฒ นาประเทศ
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560: ก)
ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นมีทัศนคติและดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของการศึกษาของชาติ
3. เป็ น ผู้ ที่มีคุณ ธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
4. มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูง
ขึ้นในอนาคต
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5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นาทางวิชาการ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน

การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต
1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก
1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ
3.หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
12
6
9
3
106
43
31
12
63
42
21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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รายวิชา
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
English Usage and Communication
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes
1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต
ไม่น้อยกว่า
5100140 สุนทรียะ
Aesthetic
5100141 การเสริมสร้างดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก
ไม่น้อยกว่า
5100142 การคิดเชิงเหตุผล
Logical thinking
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง
Potency Citizenship
1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ
ไม่น้อยกว่า
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
The King Philosophy for Local Development

30
12

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

6

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)

8

1100101
1101101
1102101
1102202
1102203
1103101

1106201
1104201
1104302
1105101
1102404

1100102
1100203

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
106
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
43
2.1.1 วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
31
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
Ethics and Spirituality for Teachers
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
Learning Management Science 1
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
Learning Management Science 2
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
Innovation and Information Technology for Educational
Communication and Learning
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Education Administration and Quality Assurance in Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and Learning
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
คุรุนิพนธ์
Individual Development Plan
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
12
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

หน่วยกิต
2(90)
2(90)
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1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Internship 3
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Internship 4
2.2 กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า
63
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
42
2107101 การฟัง การดูและการพูด
Listening Watching and Speaking
2107102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
Study of Thai Literature
2107103 หลักภาษาไทย
Principles of Thai Language
2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
Reading, Thinking, and Developing Life
2107105 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
Writing for Academic Communication and Occupation
2107106 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Development of Thai Literature
2107207 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
Creative Thinking and Creative Writing
2107208 พัฒนาการของภาษาไทย
Development of Thai Language
2107210 ศิลปะการอ่านออกเสียง
Art of Read Aloud
2107211 ภาษาศาสตร์สาหรับครูสอนภาษาไทย
Linguistics for Thai Language Teacher
2107316 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
Best Selected Literatures in Textbooks
2107317 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
Learning Design of Thai Language
2107319 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in
21st Century

2(90)
6(290)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2107431 โครงงานและสัมมนา
Project and Seminar
2.2.2 วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ
21
2107209 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Languages in Thai Language
2107212 คติชนวิทยา
Folklore
2107213 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย
Relationship between Malay Dialect and Thai Language
2107214 วรรณคดีเอกของไทย
Thai Great Literature
2107215 การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Sociological and Culture Aspect of Thai Language
2107318 การออกแบบและการผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Design and Production of Educational Media of Thai Language
Learning Area
2107320 วิจัยในชั้นเรียน
Classroom Action Research
2107321 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
Instructional of Thai Language
2107322 การนาเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
Presentation of Thai Language via Computer
2107323 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาไทย
Research Work in Thai Language
2107324 การจัดทาหนังสือสาหรับเด็ก
Preparation of Books for Children
2107325 วรรณกรรมสังคมและการเมือง
Social and Political Literature
2107326 ภาษาไทยถิ่น
Thai Dialects
2107327 วรรณกรรมท้องถิ่น
Thai Folk Literature

3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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2107328 วรรณคดีการละคร
Thai Dramatic Literature
2107329 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
Literature on Thai Customs and Religions
2107330 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
Influence of Foreign Literature on Thai Literature
2107432 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
Literature and Creative Criticism
2107433 คีตวรรณกรรมประกอบบทเรียน
Music Literature for Lessons
2107434 การประพันธ์ร้อยกรอง
Thai Verse Composition
2107435 อักษรไทย
Thai Alphabets
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
6

หน่วยกิต

ให้ เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้
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คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5100136

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อสารได้ เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ
ระดับ ของภาษา การใช้น้าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสี ยงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่ าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มี
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน

5100137

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Listening and Speaking Skills
ฟังและพูดเพื่ออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นสาคัญ ฟังและพูดบทสนทนา
และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสาร
เรื่องที่คุ้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่าง
หลากหลาย โดยใช้ภาษา น้าเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
รวมทั้ ง มี ก าร การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล หาความรู้ แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะการสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ

5100138

การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
3(2-2-5)
English Usage and Communication
สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การศึกษา คาบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึก
ข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การให้
คาแนะนา การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์
ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นาเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อ
ใหม่ ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อจับใจความสาคัญ และประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจาก
สิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ และเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ และ

22

แสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนา
ทักษะการสื่อสารทั้งสี่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จาเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
5100139

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Purposes
สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและเรื่องสาคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู
อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้ สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมี
รายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็น
ต่างๆ ได้ ศึ กษาสถานการณ์ ห รือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบ ายข้ อคิด เห็ น และมุม มอง
เกี่ย วกับ ข้อได้เปรีย บและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์ นั้ น ๆ ฝึ กปฏิบั ติทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

1.2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
5100140

5100141

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

สุนทรียะ
Aesthetic
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและ
เพลงราวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัด
กิจกรรมนัน ทนาการ ฝึ กปฏิบัติการ ราวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการ
แสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้ม
ผลงาน จัดทาผลงานทางศิลปะ นาเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ
การเสริมสร้างดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5)
Health Promotion and Care
สืบ ค้น วิเคราะห์ สรุป การสร้างเสริมและดูแลสุ ขภาวะ ความส าคัญ ของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรม
การสร้ างเสริ มและดู แลสุ ข ภาวะทางกาย จิต สั งคมและปั ญ ญา การออกแบบกี ฬ าและ
นันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่สาคัญ
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1.3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5100142

การคิดเชิงเหตุผล
Logical thinking
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิ ธี ก ารค านวณตามล าดั บ ขั้ น การด าเนิ น การตั ว เลข
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์
และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน วิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่ าวสารในโลก
ปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้

5100143

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

5100144

พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(2-2-5)
Potency Citizenship
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทาโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ
ตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ
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1.4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
5100145

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
The King Philosophy for Local Development
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิ ดการพัฒนา
แบบยั่ งยื น ในชีวิ ตประจ าวัน ได้ ศึ ก ษาแนวคิด และหลั กการของโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒ นาอย่างเป็น รูป ธรรมและร่วมมือกันทางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคี
เครือข่าย

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
106 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
43
หน่วยกิต
2.1.1) วิชาชีพครู
31
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

1100101

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Language for Communication
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คลของผู้ เรีย น ผู้ เรีย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ โดยการ
วิเคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี วาทวิ ท ยาส าหรั บ ครู หลั ก การ เทคนิ ค วิธี ก ารใช้ ภ าษาไทย ฝึ ก
ปฏิบั ติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่ อสื่ อความหมายในการจัดการ
เรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน
และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสาหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ

1101101

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
Ethics and Spirituality for Teachers
ประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณ ของวิ ช าชี พ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ ว ย
จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ดารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ย วกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณ ธรรม จริยธรรม
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สาหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสาหรับครู สภาพการณ์การพัฒ นาวิชาชีพครู
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
1102101

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิช าเอก ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ทสถานศึ ก ษาและชุ ม ชน น าหลั ก สู ต รไปใช้ และประเมิ น
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒ นาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนา
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลั กสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒ นาหลักสูตร เพื่อให้ มี
ทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1102202

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
3(2-2-5)
Learning Management Science 1
วางแผนและจั ดการเรียนรู้ตามรรมชาติส าขาวิชาเอกที่สามารถพัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามสุ ข ในการเรีย น ตระหนั ก ถึ งสุ ข ภาวะของผู้ เรี ย น โดยบู รณาการความรู้
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการ
เรี ย นรู้ ทฤษฎี ส มองกั บ การเรี ย นรู้ ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ กระบวนการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้
การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

1102203

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
3(2-2-5)
Learning Management Science 2
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปั ญ ญารู้คิดและมีความเป็ นนวัตกร สร้างแรงบั นดาลใจผู้ เรียนให้ เป็นผู้ ใฝ่ เรียนรู้และสร้าง
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นวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้ เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและ
ภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
1103101

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
และการเรียนรู้
Innovation and Information Technology for Educational
Communication and Learning
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่ างระหว่างบุ ค คลของผู้ เรีย น ผู้ เรีย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อให้ สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาและใช้ ก ารสะท้ อ นคิ ด ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตนเองในการเป็ น ครู ที่ ดี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

1106201

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Administration and Quality Assurance in
Education
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทาความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่
ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึก
ปฏิ บั ติด าเนิ น การจั ดกิ จ กรรมประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาและการจั ดการเรีย นรู้ โดยใช้
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
1104201

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของสาระสาคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน
ปรับปรุงพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒ นาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

1104302

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บริบ ทของชุมชน เพื่อให้ ส ามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพั ฒ นาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒ นาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

1105101

จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสาหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อ
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การเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ แนวทางการให้คาแนะนากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความร่วมมือในการพัฒ นาผู้ เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่ อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1102404

คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
Individual Development Plan
จัดทาครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
1100102

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
2(90)

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่ อ ตนเองและต่ อ วิ ช าชี พ รอบรู้ บ ทหน้ า ที่ ค รู ผู้ ส อนและครู ป ระจ าชั้ น ใน
สถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
พัฒ นา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น ระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศั ก ยภาพ สรุ ป แนวทางและลั ก ษณะกิ จ กรรมการพั ฒ นาวิช าชี พ ของครูทั้ งในและนอก
สถานศึกษา ผ่ านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์ การปฏิบัติห น้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนาผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท้ อ นกลั บ (AAR) เป็ น รายบุ ค คลและร่ว มแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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1100203

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Internship 2
ประพฤติตนเป็ น แบบอย่ างที่ ดีมีคุณ ธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิช าชี พ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้ า น บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา ออกแบบนวั ต กรรม การ
ดาเนิ น การเกี่ยวกับ การประกันคุณ ภาพการศึกษาที่ส อดคล้ องกับสถานศึกษาแต่ล ะระดับ
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้ างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรี ย น ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองในการพั ฒ นา ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เรีย น ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ วิเคราะห์และนาเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่า
ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทั้ งทางด้ านศาสตร์วิ ช าชี พ ครูและศาสตร์ส าขาวิ ช าเอก เข้าร่ว ม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1100304

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Internship 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นใน
การแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด ความก้ าวหน้ าทางวิช าชี พ โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ งเสริม อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิ นสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1100405

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(290)
Internship 4
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการ
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คิดขั้นสูงและนาไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณา
การบริบ ทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น กับ ตนเองได้อ ย่ างชั ดเจนจากการเข้ าร่ว มกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริมให้ เกิ ดความก้ าวหน้ าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนา
ผลจากการเรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท้ อ นกลั บ (AAR) เป็ น รายบุ ค คลและร่ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒ นา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

63 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2107101

การฟัง การดูและการพูด
Listening Watching and Speaking
สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการพูด
กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูด
ทั้งสถานการณ์จาลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟังและการพูด
อย่างมีส่วนร่วม

2107102

แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Study of Thai Literature
สืบค้น วิเคราะห์ความรู้ พื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี

2107103

หลักภาษาไทย
3(2-2-5)
Principles of Thai Language
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง
ระบบคา ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ
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2107104

การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Reading, Thinking, and Developing Life
สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีก ารสอนที่ส่งเสริม
การอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้ง
การจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อย
แก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็ กทรอนิกส์ และสื่ อ
ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ

2107105

การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
Writing for Academic Communication and Occupation
สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่าง ๆ

2107106

พัฒนาการของวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
Development of Thai Literature
สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับ
อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก ในด้ า นรู ป แบบ แนวคิ ด เนื้ อ หา กลวิ ธี ก ารประพั น ธ์ เปรี ย บเที ย บ
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมือง
แต่ ล ะสมั ย และฝึ ก ปฏิ บั ติ วิเคราะห์ ว รรณคดี ไทยเรื่อ งส าคั ญ แต่ ล ะยุ ค สมั ย เพื่ อ เป็ น แนว
ทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน

2107207

ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
3(2-2-5)
Creative Thinking and Creative Writing
สื บ ค้ น วิ เ คราะห์ ห ลั ก และศิ ล ปะการเขี ย น ฝึ ก การเขี ย นทั้ ง ร้ อ ยแก้ ว และ
ร้อยกรองชนิดต่าง ๆ โดยคานึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2107208

พัฒนาการของภาษาไทย
3(2-2-5)
Development of Thai Language
สื บ ค้ น วิ เคราะห์ พั ฒ นาการของภาษาไทยตั้ งแต่ ส มั ย สุ โขทั ย จนถึ งปั จ จุ บั น การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง คา ประโยค ความหมายและสานวนในภาษาไทย ฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศที่
หลากหลาย
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2107210

ศิลปะการอ่านออกเสียง
3(2-2-5)
Art of Read Aloud
สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของคาประพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองใน
อดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อย
แก้ว และร้ อยกรองอย่ างมี ศิล ปะ รูป แบบการสอนอ่านออกเสี ย งแต่ล ะประเภท ออกแบบ
กิจกรรมการอ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง

2107211

ภาษาศาสตร์สาหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Linguistics for Thai Language Teacher
สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์
ระบบเสี ยง คา วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

2107316

วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
3(2-2-5)
Best Selected Literatures in Textbooks
สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด
ความงามทางวรรณศิ ล ป์ แ ละคุ ณ ค่ า ด้ านต่ าง ๆ เพื่ อ น ามาใช้ ในการจั ด การเรีย นรู้ร ะดั บ
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2107317

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
Learning Design of Thai Language
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้น
เรียน สร้างและพัฒ นาออกแบบการจัดการเรีย นรู้ให้ สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาและ
เหมาะสมกับผู้เรียน

2107319

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
ในศตวรรษที่ 21
Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in
21st Century
สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาวิชา
ภาษาไทย วิ ธี ก ารสร้ า ง และพั ฒ นา เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 และการประเมินตามสภาพจริง
2107431

โครงงานและสัมมนา
3(2-2-5)
Project and Seminar
สืบค้น วิเคราะห์ หลักการทาโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการกาหนด
ประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และนาเสนอในรูปแบบโครงงานและสัมมนาเชิง
วิชาการ

2.2.2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ
รหัสวิชา

ไม่น้อยกว่า

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

21 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2107209

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Languages in Thai Language
สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการ
สังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคายืมใน
ด้านเสียง คา และความหมาย การนาคายืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย อิทธิพลของ
ภาษาต่ า งประเทศที่ มี ต่ อ ภาษาไทย ฝึ ก ปฏิ บั ติ การรวบรวม จ าแนก วิ เ คราะห์ ค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อนาความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

2107212

คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของ
คติชน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ระเบียบวิธีการศึกษา
คติชนวิทยา การจาแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยาใน
การอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการทาวิจัย นาข้อมูลคติชนวิทยาใน
ท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
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2107213

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย
3(3-0-6)
Relationship between Malay Dialect and Thai Language
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทยในด้านเสียง คา ประโยค
ความหมายและสถานการณ์การใช้ภาษา ศึกษาภาษาในเชิงสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ศึกษาหัวข้อสาคัญอื่น ๆ เช่น โครงสร้างภาษา การสลับภาษา ทัศนคติต่อภาษา

2107214

วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
Thai Great Literature
ลักษณะของวรรณคดีสาคัญของแต่ละยุคทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง คุณค่าและ
อิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขียนรุ่นหลัง เน้นการศึกษาวรรณคดีเพื่อความ
ซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ด้ า นต่ า ง ๆ และเพื่ อ ประโยชน์ ในการสอนวิ ช าภาษาไทย ทั้ ง ระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

2107215

การศึกษาภาษาไทยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Sociological and Culture Aspect of Thai Language
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒ นธรรม วิเคราะห์ การใช้ภาษา และ
วัฒนธรรมในสังคมไทย รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย บทบาทของครูในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของ
ภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย

2107318

การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Design and Production of Educational Media of Thai
Language Learning Area
สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ ภาษาไทย การ
ออกแบบ การผลิต ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ ภาษาไทย การพัฒนา
นวัตกรรมให้ ส อดคล้ องกับ วัตถุป ระสงค์และผลลั พ ธ์การเรียนรู้ ภ าษาไทย การสร้างและ
พัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร

2107320

วิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Action Research
สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการ
วิจัยในชั้นเรียน โดยระบุปัญหา ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และนาเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ
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2107321

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Instructional of Thai Language
สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม

2107322

การนาเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Presentation of Thai Language via Computer
โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการนาเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ การจัดทาบทเพื่อการนาเสนอ ฝึกปฏิบัติสร้างสื่ อประสมเพื่อการนาเสนอสาร
ภาษาไทย การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข

2107323

ผลงานการค้นคว้าทางภาษาไทย
3(3-0-6)
Research Work in Thai Language
ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจัย ระเบียบวิจัยโดยสังเขป และวิธีการที่ใช้กับงานนั้น การนา
ผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปปรับใช้ในการสอน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ศึกษางานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ให้ครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษา และการ
ใช้ภาษา

2107324

การจัดทาหนังสือสาหรับเด็ก
3(2-2-5)
Preparation of Books for Children
ความหมาย จุ ด มุ่ ง หมาย ประเภทและพั ฒ นาการของหนั ง สื อ ส าหรั บ เด็ ก
หลักการสร้างหนังสือสาหรับเด็ก โดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการเลือก
สร้างเรื่ อง สอดแทรกคุ ณ ธรรม ภาพประกอบ การเลื อกขนาดตัวอักษร และการจัด
รูปเล่ม การวิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือสาหรับเด็ก ฝึกทาหนังสือและนิตยสารสาหรับ
เด็ก

2107325

วรรณกรรมสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
Social and Political Literature
บทบาทและคุณค่าที่สัมพันธ์กันระหว่างวรรณกรรมสังคมและการเมือง เลือกศึกษา
วรรณกรรมเด่นแต่ละสมัย
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2107326

ภาษาไทยถิ่น
2(2-0-4)
Thai Dialects
ความหมายของภาษาถิ่น การจาแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความแตกต่าง
ของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง คา ประโยค ความหมาย ฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ภาษาไทยถิ่น การปรับใช้ความรู้วิชาภาษาไทยถิ่นในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

2107327

วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Folk Literature
วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ที่สาคัญของท้องถิ่น ประวัติความ
เป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด และความสัมพันธ์ กับสังคมและวัฒนธรรม

2107328

วรรณคดีการละคร
2(1-2-3)
Thai Dramatic Literature
วรรณคดีการละครของตะวันตกและตะวันออก พัฒนาการของละครไทยประเภท
ต่าง ๆ ศึกษาคุณค่าความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับศิลปะสาขาอื่น เช่น ดนตรี นาฏศิลป์
จิตรกรรม และประติมากรรม จัดการแสดงละครจากวรรณคดีการละคร ตามความเหมาะสม

2107329

วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
2(2-0-4)
Literature on Thai Customs and Religions
วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด การใช้ภาษา และ
คุณค่า ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ กับวรรณคดีที่มีต่อสังคม

2107330

อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
2(2-0-4)
Influence of Foreign Literature on Thai Literature
อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่ ส าคัญ ทั้งตะวันออกและตะวันตก ที่มีต่ อ
วรรณกรรมไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ในด้านเนื้อหา แนวคิด ภาษา และรูปแบบ

2107432

วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Literature and Creative Criticism
วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมที่
ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์
วรรณกรรมไทย การนาเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
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2107433

คีตวรรณกรรมประกอบบทเรียน
2(1-2-3)
Music Literature for Lessons
เพลงและกิ จ กรรมนั น ทนาการที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาไทย
สร้างสรรค์เพลง และกิจกรรมนันทนาการประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย

2107434

การประพันธ์ร้อยกรอง
3(2-2-5)
Thai Verse Composition
หลักและศิลปะการประพันธ์บทร้อยกรอง ฝึกประพันธ์ บทร้อยกรองประเภทต่าง ๆ
เช่น กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ และร่าย

2107435

อักษรไทย
2(2-0-4)
Thai Alphabets
วิวัฒ นาการและการเปลี่ ยนแปลงของอักษรและอักขรวิธีไทยตั้งแต่สุโขทัยจนถึง
ปัจจุบัน ศึกษาลักษณะอักษรไทยในท้องถิ่นและเปรียบเทียบกับอักษรไทยในปัจจุบันโดยฝึก
อ่านและเขียน
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แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
3 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

1101101 คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความเป็นครู
-กลุ่มวิชาชีพครู
1105101 จิตวิทยาสาหรับครู
และกลุม่
วิชาเอก
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2107101 การฟัง การดูและการพูด
2107102 แนวทางการศึกษา
วรรณคดีไทย
2107103 หลักภาษาไทย
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

บันทึก
ผู้สอน

เกรด
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
3 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

1102101 การพัฒนาหลักสูตร
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
-กลุ่มวิชาชีพครู
สารสนเทศ
และกลุม่
เพื่อการสื่อสารการศึกษา
วิชาเอก
และการเรียนรู้
1100102 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
2107104 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
2107105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ทางวิชาการ
และวิชาชีพ
2107106 พัฒนาการของวรรณคดี
ไทย
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

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

2(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
20 หน่วยกิต

บันทึก
ผู้สอน

เกรด

40

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
6 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

1102202 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 1
-กลุ่มวิชาชีพครู 1104201 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
และกลุม่
2107207 ความคิดสร้างสรรค์
วิชาเอก
กับการสรรสร้างงานเขียน
2107208 พัฒนาการของภาษาไทย
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

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

-วิชาเสริมสร้าง
สมรรถนะ

3 หน่วยกิต
รวม

21 หน่วยกิต

บันทึก
ผู้สอน

เกรด
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
3 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

1106201 การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
-กลุ่มวิชาชีพครู
1102203 วิธีวิทยาการจัดการ
และกลุม่
เรียนรู้ 2
วิชาเอก
1100203 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2
2107210 ศิลปะการอ่านออกเสียง
2107211 ภาษาศาสตร์สาหรับครู
ภาษาไทย
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

-วิชาเสริมสร้าง
สมรรถนะ

3 หน่วยกิต
รวม

20 หน่วยกิต

บันทึก
ผู้สอน

เกรด
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
6 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

1104302 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้
-กลุ่มวิชาชีพครู 2107316 วรรณกรรมคัดสรร
และกลุม่
ในหนังสือเรียน
วิชาเอก
2107317 การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

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

-วิชาเสริมสร้าง
สมรรถนะ

3 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เลือกเสรี
3 หน่วยกิต
รวม

21 หน่วยกิต

บันทึก
ผู้สอน

เกรด
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
6 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

1100304 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 3
-กลุ่มวิชาชีพครู 2107319 การวัดและประเมินผลการ
และกลุม่
เรียนการสอนภาษาไทยใน
วิชาเอก
ศตวรรษที่ 21
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

2(90)
3(2-2-5)

-วิชาเสริมสร้าง
สมรรถนะ

6 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เลือกเสรี
3 หน่วยกิต
รวม

20 หน่วยกิต

บันทึก
ผู้สอน

เกรด

44

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

1100405 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

บันทึก
อาจารย์
นิเทศก์

เกรด

6(290)

-กลุ่มวิชาชีพครู

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
3 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

1102404 คุรุนิพนธ์
2107431 โครงงานและสัมมนา

6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

1(0-2-1)
3(2-2-5)

-กลุ่มวิชาชีพครู
และกลุม่
วิชาเอก

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
-วิชาเสริมสร้าง
สมรรถนะ

6 หน่วยกิต
รวม

13 หน่วยกิต

บันทึก
ผู้สอน

เกรด
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ตารางบันทึกข้อมูลการศึกษา
ชั้นปี

ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

1
1
2
2
3
3
4
4

1/2562
2/2562
1/2563
2/2563
1/2564
2/2564
1/2565
2/2565

เกรดเฉลี่ย
ประจาภาคการศึกษา

เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

การทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษ
ระดับคะแนน

ผลการสอบ

เกรดเฉลี่ยสะสม

46

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านกิจการนักศึกษา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ออกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ซึ่งในข้อ 34 ได้กาหนดไว้ว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร ต้อง
มีคุณสมบัติครอบถ้วนทุกข้อและในข้อ 34.6 ได้กาหนดไว้ว่านักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว และเป็นเงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จึงกาหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ยกเว้นนักศึกษา
ภาคพิเศษ นักศึกษาภาคสมทบ และนักศึกษาโครงการความร่วมมือต่างๆ ต้องเข้ากิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จานวนไม่น้อยกว่า 19 กิจกรรม และ ต้องมีชั่วโมงในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 389 หน่วยชั่วโมง และ 2 อาชีพ (ยกเว้นนักศึกษาเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่า 16
กิจกรรม และมีหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 299 หน่วยชั่วโมง และ 2 อาชีพ) และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักศึกษา มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงกาหนดแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับนักศึกษา ดังนี้
1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรประกอบด้วย
1.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย
1.1.1 กิจกรรมบังคับ เป็นกิจกรรมซึ่งกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
จานวนไม่น้ อยกว่า 10 กิจ กรรม และมี จ านวนหน่วยชั่ว โมงไม่น้อยกว่า 173 หน่วยชั่วโมง ตลอดหลักสู ตร
(ยกเว้นนักศึกษาเทียบโอน จานวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม และมีหน่วยชั่วโมง 101 หน่วยชั่วโมง) ดังนี้
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม

หน่วย หน่วย
ผู้รับผิดชอบ
(ปกติ) (เทียบ
โอน)
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 6 ชม. 6 ชม. กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
หลักสูตร
ปฐมนิเทศนักศึกษา
6 ชม. 6 ชม. กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
หลักสูตร
รับขวัญจันทน์กะพ้อช่อใหม่
3 ชม. 3 ชม. กองพัฒนานักศึกษา/อบศ.
ราลึกพระคุณครู
3 ชม. 3 ชม. กองพัฒนานักศึกษา/อบศ.
วันราชภัฏ
3 ชม. 3 ชม. กองพัฒนานักศึกษา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
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ลาดับ
ที่

กิจกรรม

6.
7.

เลือกตั้งผู้นานักศึกษา
ปัจฉิมนิเทศ
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
วันสาคัญของชาติ
เสริมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)

8.
9.
10.

หน่วย หน่วย
ผู้รับผิดชอบ
(ปกติ) (เทียบ
โอน)
2 ชม. 2 ชม. อบศ./สโมสรนักศึกษา
3 ชม. 3 ชม. กองพัฒนานักศึกษา/คณะ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาทุกชั้นปี
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย
นักศึกษาทุกชั้นปี
นักศึกษาทุกชั้นปี

3 ชม. 3 ชม. กองพัฒนานักศึกษา
2
2 กองพัฒนานักศึกษา
อาชีพ อาชีพ (งานแนะแนว)/คณะ
กิจกรรมความดี (จิตอาสา)
144
72 กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาทุกชั้นปี
-ภายในมหาวิทยาลัย 104 ชม. ชม. ชม. (งานพัฒนานักศึกษา)/
-ภายนอกมหาวิทยาลัย 40 ชม.
คณะ/หลักสูตร
รวม 10 กิจกรรม 173 หน่วยชั่วโมง 2 อาชีพ (เทียบโอนไม่ได้)
และ 10 กิจกรรม 101 หน่วยชั่วโมง 2 อาชีพ (เทียบโอนไม่ได้) สาหรับนักศึกษาเทียบโอน

1.1.2 กิ จ กรรมเสริม อาชี พ เป็ น กิ จกรรมที่ กาหนดให้ นั ก ศึก ษาทุ ก คนเข้ารับ การ
ฝึกอบรมอาชีพอิสระ (หลักสูตรระยะสั้น จานวน 2 อาชีพ มีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ
อาชีพ และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากหน่วยฝึกอบรม
1.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
1.2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “เก่งไอทีมี
จิตอาสา สื่อสารภาษามลายูกลางได้ ” โดยกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้ องเข้าร่วมจานวน 3 กิจกรรม จานวน
หน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 180 หน่วยชั่วโมง ดังนี้
ลาดับ
กิจกรรม
หน่วย หน่วย
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่
(ปกติ) (เทียบ
โอน)
1. การศึกษาภาษามลายูกลางใน
60
60 ศูนย์ภาษาและอาเซียน
นักศึกษาทุกชั้นปี
ระบบออนไลน์
ชม. ชม. ศึกษา
2. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีใน
60
60 สานักวิทยบริการและ
นักศึกษาทุกชั้นปี
ระบบออนไลน์
ชม. ชม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การศึกษาภาษาอังกฤษในระบบ 60
60 ศูนย์ภาษาและอาเซียน
นักศึกษาทุกชั้นปี
ออนไลน์
ชม. ชม. ศึกษา
รวม
180 หน่วยชั่วโมง
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1.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทั่วไปเป็นกิจกรรมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวนไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม และ
มีจานวนหน่วยชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยชั่วโมง (ยกเว้นนักศึกษาเทียบโอน จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
และมีหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 18 หน่วยชั่วโมง) ได้แก่
ลาดับ
กิจกรรม
หน่วย หน่วย
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เข้าร่วม
ที่
(ปกติ) (เทียบ
กิจกรรม
โอน)
1. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
6 ชม. 6 ชม. กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/ นักศึกษา
ทุกชั้นปี
- ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
3 ชม. 3 ชม. หลักสูตร/องค์บริหาร
- เสริมสร้างค่านิยมที่ดี
3 ชม. 3 ชม. นักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/
- เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ
3 ชม. 3 ชม. ชมรมหรือหน่วยงาน
ภายนอก
2. กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะ
6 ชม. 6 ชม. กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/ นักศึกษา
ปัญญา
หลักสูตร/องค์บริหาร
ทุกชั้นปี
- อบรมทางวิชาการ
3 ชม. 3 ชม. นักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/
- อบรมพัฒนาทักษะการคิด
3 ชม. 3 ชม. ชมรมหรือหน่วยงาน
- ประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ 3 ชม. 3 ชม. ภายนอก
- ประกวดทางการคิด
3 ชม. 3 ชม.
- การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 ชม. 3 ชม.
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะเสริมสร้าง
6 ชม. 6 ชม. กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/ นักศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
หลักสูตร/องค์บริหาร
ทุกชั้นปี
รับผิดชอบ
นักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/
- เรียนรู้สิทธิ เสรีภาพ และหน้า
3 ชม. 3 ชม. ชมรมหรือหน่วยงาน
ภายนอก
พลเมือง
- เสวนาเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย 3 ชม. 3 ชม.
- รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2 ชม. 2 ชม.
- การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2 ชม. 2 ชม.
- สังกัดชมรมนักศึกษา
2 ชม. 2 ชม.
- เสริมสร้างทักษะการทางานเป็นทีม 3 ชม. 3 ชม.
- เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3 ชม. 3 ชม.
- อบรมมารยาททางสังคม
3 ชม. 3 ชม.
- อบรมทักษะการพูดในที่ชุมชน
3 ชม. 3 ชม.
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ลาดับ
ที่
4.

5.

6.

กิจกรรม

หน่วย หน่วย
(ปกติ) (เทียบ
โอน)
6 ชม. 6 ชม.
3 ชม. 3 ชม.
3 ชม. 3 ชม.
3 ชม. 3 ชม.
3 ชม. 3 ชม.
3 ชม. 3 ชม.
3 ชม. 3 ชม.
3 ชม. 3 ชม.
6 ชม. 6 ชม.

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/
หลักสูตร/องค์บริหาร
- กีฬาภายในคณะ
นักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/
- กีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์
ชมรมหรือหน่วยงาน
- กีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ภายนอก
- กีฬามวลชน
- กีฬาเพื่อสุขภาพ
- นันทนาการ
- พัฒนาสุขภาพจิต
กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์หรือ
กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/
การรักษาสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร/องค์บริหาร
- การปลูกป่า
3 ชม. 3 ชม. นักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/
- การจัดการขยะ
3 ชม. 3 ชม. ชมรมหรือหน่วยงาน
- ค่ายอาสา
6 ชม. 6 ชม. ภายนอก
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 6 ชม. 6 ชม. กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/
- กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
3 ชม. 3 ชม. หลักสูตร/องค์บริหาร
- กิจกรรมสืบสานพัฒนาส่งเสริมและ 3 ชม. 3 ชม. นักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/
ชมรมหรือหน่วยงาน
เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและ
ภายนอก
วัฒนธรรม
- กิจกรรมเมาลิดนบี
3 ชม. 3 ชม.
- กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
3 ชม. 3 ชม.
- กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม
3 ชม. 3 ชม.
ทางศาสนา
- กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 ชม. 3 ชม.
รวม 6 กิจกรรม 36 หน่วยชั่วโมง (เทียบโอน 3 กิจกรรม 18 หน่วยชั่วโมง)

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
นักศึกษาทุก
ชั้นปี

นักศึกษา
ทุกชั้นปี

นักศึกษา
ทุกชั้นปี

2) การก าหนดกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ตามข้ อ 1.1 และ 1.2 (1.2.1) ให้ เป็ น ไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
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3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในข้อ 2 (1.2.2) ให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
จึงจะถือได้ว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4) ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
เป็ น ต้ น ไป โดยไม่ ใช้ บั ง คั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ นั ก ศึ ก ษาสมทบ และนั ก ศึ ก ษาโครงการความร่ ว มมื อ
ต่าง ๆ
(ข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ้างอิงจาก คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
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