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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (5ป)ี 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
........................................ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/ สาขาวิชา  คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย    : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Thai  
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ไทย)   : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
  ชื่อย่อ (ไทย)   : ค.บ. (ภาษาไทย)   
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Education (Thai) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Ed. (Thai) 
3.  วิชาเอก       
   ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    
   ไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     

       หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้    
       ใช้ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา   

                   รับนักศึกษาไทย  
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน          
    ไม่มี 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2554 สาขาวิชาภาษาไทย 

6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  

2/2559 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน 

การประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 
      6.5  สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 
มีนาคม พ.ศ. 2559 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน      

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
  (1) ครูสอนภาษาไทยทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน 
  (2) ครูสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
9. ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 นายมานพ ศรีเทียม อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)  
กศ.บ (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(บางแสน) 

2527 
2522 

2 นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
ประกาศนียบตัรบณัฑติ
วิชาชีพครู 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2556 
2552 

 
2550 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ 
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน 
เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุกด้วย  
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การผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพ เหมาะสมกับการเป็นครูเพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน สังคม และประเทศ  
  ในการนี้หลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงข้างต้น ได้แก่ การเพ่ิมรายวิชา
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ เพ่ือเผยแพร่ภาษาไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาติ 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการติดต่อค้าขายโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารซึ่งจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจ นอกจากนี้แล้วยังถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชาติต่าง ๆ ใน
ประชาคมอาเซียนอีกด้วย  
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญกับ      
ความเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพสังคมที่มีลักษณะเป็นสากลหรือตะวันตกมากขึ้น อันเป็นผลจาก
กระบวนการโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้จาก
เทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่21 แต่ความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้ส่งผลต่อสังคมไทย
ประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่เปลี่ยนไป อันเป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหล
ทางวัฒนธรรมของต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนไทยขาดการรู้เท่าทันสื่อ และขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอันเป็นผลจาก   
การใช้เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดี ท าให้เกิดค่านิยมด้านวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตส านึกสาธารณะ และ
น าไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ ส่งผลให้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามลดลง   
  ในการนี้หลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงข้างต้น ได้แก่ การเพ่ิมรายวิชา 
นาฏยการเพ่ือการสอน ทั้งนี้นอกเหนือจากเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
มรดกของชาติให้แก่นักศึกษาแล้วยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าให้แก่นักศึกษาเพ่ือ        
การอนุรักษ์และสืบสานที่ยั่งยืนสืบไป 
  ดังนั้น การที่จะช่วยรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติไทยไว้ได้นั้น คือ การผลิตครู
สอนภาษาไทยที่มีความรู้ ความสามารถในการสอนภาษาไทย อันเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ
ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตร “สืบสานภาษาไทย สืบสายภูมิปัญญา ศรัทธาความเป็นครู เชิดชู
วัฒนธรรม” 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนา 
หลักสูตรเพ่ือผลิตครูภาษาไทยที่มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทยทุกทักษะ ทั้ งด้านการฟัง การดู               
การพูด  การอ่าน และการเขียน ในการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รวมทั้งเป็น   ผู้ใฝ่เรียนรู้  มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี ตระหนักถึง
ความส าคัญในวิชาชีพครู รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะภาษาและวรรณคดีไทย 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  บูรณาการพันธกิจของสถาบันด้านการจัดการศึกษาวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และวิจัย เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มี
คุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนาทุนทางสังคมของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้สามารถด ารง
อยู่ได้ตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน     
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น  

      รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 

      รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะครุศาสตร์ ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ 

  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
        ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3  การบริหารจัดการ 
 13.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับผู้สอน และก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุ
เป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา 

 13.3.2 คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู  
รวมทัง้จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 13.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือปรับปรุง
การใช้หลักสูตร 
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หมวดที ่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1  ปรัชญา  
 สืบสานภาษาไทย สืบสายภูมิปัญญา ศรัทธาความเป็นครู เชิดชูวัฒนธรรม  
1.2  ความส าคัญ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 48) ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทย สรุป 
ได้ว่า มีการขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
แต่ยังไม่ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งยังขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานใน 
การท างาน ด้านการใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ นอกจากนี้นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมี 
ปัญหาด้านทักษะการอ่าน 
 ด้วยเหตุนี้ จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาและวรรณคดีไทยที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็น 
ครู ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและวรรณคดี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งผลิตครูที่มี 
คุณภาพ และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ  และ 
คุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเด่นในด้านการเป็นครู
ภาษาไทยมืออาชีพ รวมทั้ง สามารถตอบสนองความต้องการด้านความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใน
ระดับสากลได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 
  1.3.1  มีความรู้ทางภาษาไทยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้  
      1.3.2  มีทักษะและเทคนิควิธีในการสอนภาษาไทย 
  1.3.3  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  1.3.4  มีทักษะการค้นคว้าและวิจัย แล้วน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
และบูรณาการในการจัดการศึกษาได้ 
  1.3.5  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน า
ความรู้ความสามารถไปใช้และพัฒนาสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป 
  1.3.6  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาไทย การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่น าไปใช้ในการท างานและพัฒนาตนเองเมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว  
นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ดังนี้ 
      1.3.6.1  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
      1.3.6.2  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ภาษาไทย  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและพัฒนาตนเอง 
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                            1.3.6.3  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 1.3.6.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในด้านการสอนภาษาไทย
เพ่ือน าไปสร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การท างานการแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีม 

 1.3.6.5 เพ่ือเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้
ทางด้านศาสตร์และศิลป์ของภาษาไทย อีกท้ังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

 1.3.6.6 เพ่ือมุ่งปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจัด       การ
เรียนรู้ และการได้รับแบบอย่างที่ดีจากผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาผู้เรียน 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน            
5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภา 
2557 และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 

1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
วิพากษ์หลักสูตร 
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่เข้ามาร่วม
พัฒนาหรือวิพากษ์หลักสูตร 
- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) และจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
มุ่ ง เน้นกระบวนการ เรี ยนรู้ ที่ ผู้ เ รี ยน
สามารถปฏิบัติได้จริง  
2. ประเมินการจัดการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนที่มุ่งเนน้
กระบวนการเรียนรู้แบบใฝรู่้ตาม
TQF (มคอ.3 และมคอ. 5) 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การบริหารทรัพยากรการเรียน        
การสอน 

1. ส่งเสรมิให้คณาจารยผ์ลติเอกสาร ต ารา 
และสื่อประกอบการเรยีนการสอนที่
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครภุัณฑ์  และ
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

-  จ านวนเอกสาร ต ารา  สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนที่เพ่ิมขึน้  
-  จ านวนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์
และห้องเรยีนที่มีมาตรฐาน 

4. การบริหารบคุลากร 1. ส่งเสรมิการพัฒนาทักษะดา้นวิชาการ
และวิชาชีพของคณาจารย ์

- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม 
ประชุม สมัมนาของคณาจารย ์
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

5. การสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
หลักสตูร 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวังในหลักสตูร 

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับผล       
การเรยีนรู้ที่คาดหวังในหลักสตูร 

6. การให้ความส าคญักับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  สังคม            
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
และผู้ใช้บณัฑิต 
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างต่อเนื่อง 

- ผลส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑติ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา 
การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ    

       ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     

       อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
         ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

        ภาคการศึกษาปกติที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
        ภาคการศึกษาปกติที่ 2   เดือนมกราคม – เมษายน 
        ภาคฤดูร้อน      เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม  
        เปิด-ปิดในวัน เวลาราชการและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้ 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ภาคผนวก ค) 
               2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  ให้เป็นไปตามประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
          2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

      2.3.1 ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเอกภาษาไทยของนักศึกษาแรกเข้าไม่เท่ากัน 
      2.3.2 การปรับตัวด้านการเรียน และการใช้ชีวิตของนักศึกษา  

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
                  2.4.1 จัดกิจกรรมปรับความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
                     2.4.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
  2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชั้นปี 
ปีการศึกษา/ จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     60 

 
2.6 งบประมาณตามแผน     

  รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
 ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 56,588.04 113,176.08 169,764.12 226,352.16 282,940.02 
2. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลยั 
456,000 912,000 1,368,000 1,824,000 2,280,000 

รวม (ก) 512,588.04 1,025,173.08 1,537,764.12 2,050,352.16 2,562,940.02 
ข. งบลงทุน      
    1. ค่าครภุัณฑ ์ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

รวม (ก+ข) 612,588.04 1,175,173.08 1,737,764.12 2,300,352.16 2,862,940.02 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 300 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 10,209.80 9,793.11 9,654.25 9,584.80 9,534.13 

  2.7 ระบบการศึกษา  
แบบชั้นเรียน 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 163   หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 
    2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  32 หน่วยกิต 
    2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
    2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ  12 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   81 หน่วยกิต 
    2.2.1 วิชาเอกบังคับ  51 หน่วยกิต 
    2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18   หน่วยกิต 
    2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    2.2.4 เลือกวิชาเอก 
    หรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
  (1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วย ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   1 – 3   กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

   1. กลุ่มวิชาการศึกษา 
100  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาการศึกษา 
116  สาขาวิชาพลศึกษา 

   2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
151  สาขาวิชาปรัชญา 
152 สาขาวิชาศาสนา 
154  สาขาวิชาภาษาไทย 
155  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
156 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
157  สาขาวิชาภาษาจีน 
163  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
166 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
169 สาขาวิชาภาษาพม่า 

   3. กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
201  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
205  สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง 
206  สาขาวิชาดนตรี 

    4. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
250  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
252  สาขาวิชาสังคม 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

 
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
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253  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
254  สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
255  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
256  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

   5. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
350 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ           

และการจัดการ 
353 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
354  สาขาวิชาการตลาด 
359  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 

   6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
400  สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
407 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
409  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
412  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
507 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

   7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
550  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  0   หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
ความหมายเลขรหัสวิชาตัวท่ี   6 – 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 
 รหัสวิชาในหลักสูตรก าหนดเป็นตัวเลข 7 ตัว โดย 3 ตัว แรก หมายถึง 
หมวดวิชาและแต่ละหมวดวิชาจ าแนกเป็นหมู่วิชาโดยการจ าแนกสาขาวิชาและหมู่วิชายึดหลักการ
จ าแนกของ ISCED (International Standard Classification Education) 
    

 

 
 
                                                                              ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                               
 
 

เลขตัวที่ 1-3  เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่ 5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและช่ัวโมง 
   รายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดจ านวนหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติและจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดย
ใช้สัญลักษณ์ น(ท-ป-อ) 
   น หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
   ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
   ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปกติ 
   อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง  
โดยมีวิธีก าหนดดังนี้ 

รายวิชาภาคทฤษฎ ี1 หน่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 1 ชัว่โมงและศ ึกษา           
ด้วยตนเอง 2 ชัว่โมง 
 รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หน ่วยกิตเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงและศ ึกษา 
ด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง 

รายวิชาท ี่ใช้เวลาฝ ึกงานฝ ึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 1 หนว่ยกิตเท่ากับ            
จ านวนชัว่โมงท ี่ใช ้เวลาฝึกไมน่ ้อยกว่า 45 ชั่วโมงต ่อภาคการศึกษา 

 
 
 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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   ค. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 
               รหัสรายวิชาการก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ประกอบ ด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

 
 
                                                                              ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                               
 

 
  เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา (สาขาวิชาภาษาไทย คือ 125) 
  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา  
   เลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ 
   เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรมวิจารณ์ 
   เลข 3  หมายถึง กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย 
   เลข 4  หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัย 
   เลข 5  หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศ 
   เลข 6  หมายถึง กลุ่มวิชาการสอน 
  เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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  (2) ชื่อรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า       30    หน่วยกิต
   

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน                                                                     6     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                         น(ท–ป–อ) 
 1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

 1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                              ไม่น้อยกว่า         3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                  น(ท–ป–อ) 

 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage Skills 

3(3-0-6) 

 1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

 1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

 1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

 1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

 1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

 1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

 1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 
 
 

 
1.2 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 
   

 
6 

  
หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา                     น(ท–ป–อ) 
 1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
 

3(3-0-6) 
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 1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

 1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

 1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

 1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

 1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

 2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

 2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

 2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

 3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

 3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of 
Socializing 

3(3-0-6) 

    
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา                     น(ท–ป–อ) 

 2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 
History of Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
 2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 

Public Mind and Civic Social Engagement  
3(3-0-6) 

 
 2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

Interdisciplinary Social Science for 
Development 

3(3-0-6) 
 

 2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

 2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 
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 2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

 2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

 2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

 2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

 3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

 3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

 3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 
 

   

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                             ไม่น้อยกว่า 

 
6 

  
 หน่วยกิต 

 และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จ านวน ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
 1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

 1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

 4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท–ป–อ) 
 4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

Environments and Natural Resources  
Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

 4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 
 

3(3-0-6) 
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 4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

 4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

 4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

 4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

 5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

 5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า  46 หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ                   32   หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1012101  ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 

Philosophy and Self-actualization for Teacher 
3(3-0-6) 
 

1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Language and Culture for Teacher  

3(2-2-5) 
 

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
English for Teachers 

3(2-2-5) 
 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 
 

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
Principle of Learning Management and Classroom 
Management 

3(2-2-5) 
 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   
Innovation and Education Information Technology 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Learning Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) 

 
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู   

Psychology for Teacher  

3(3-0-6) 
 

1043002 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 
 

1063005   การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance  

3(3-0-6) 
 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 

Practicum 1 
1(90) 

 
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

Practicum 2  

1(90) 
 

 
 2.1.2 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้       ไม่น้อยกว่า      2  หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 

Academic Camp Management  
2(1-2-3) 
 

1063004 หลักการบริหารการศึกษา 
Principal of Educational Administration  

2(1-2-3) 
 

1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 

2(1-2-3) 
 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
Educational Administration Leadership 

2(1-2-3) 
 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 

Medias Texts Construction 

2(1-2-3) 

1043003 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
Statistics for Data Analysis in Education 

2(1-2-3) 
 

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

Guidance and Activities for Student Development    
2(2-0-4) 

 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม   

Inclusive Education 

2(2-0-4) 
 

1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication of Teachers 
 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู  

English for Communication of Teachers  
2(2-0-4) 

 
1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 

Chinese for Communication of Teachers 
2(2-0-4) 

1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  

Computers for Education 

2(1-2-3) 
 

 
   2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ                      12   หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
6 (540) 
 

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2  
6 (540) 
 

 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 81  หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ      51  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1251101 หลักภาษาไทยส าหรับครู 

Thai Grammar for Teacher 
3(2-2-5) 

1251102 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย      
Thai linguistics   

3(2-2-5) 

1252103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
Thai Language for Foreigners 

3(2-2-5) 

1253104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
English for Teacher of Thai 

3(2-2-5) 

1251201  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
Development of Thai Literature 

3(3-0-6) 

1252202 วรรณกรรมเอกของไทย 
Masterpieces of Thai literary works 

3(2-2-5) 

1253203  วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 
Thai Folk Literature for Teachers 

3(2-2-5) 

1254204  วรรณกรรมวิจารณ์ 
Literary Criticism   

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1253205 วรรณกรรมปัจจุบัน 

Contemporary Literary 
3(2-2-5) 

1251301  การฟัง การพูดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ 
Speaking and Listening for Achievement        

3(2-2-5) 

1252302 การแต่งค าประพันธ์ 
Poetry Composition  

3(2-2-5) 

1252303  การอ่านเชิงวิเคราะห์  
Critical Reading 

3(2-2-5) 

1253304 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย 
The Art of Reading Thai Poetry 

3(2-2-5) 

1254305 การเขียนหนังสือราชการ         
Writing in Academic Document 

3(2-2-5) 

1254401 
 

สัมมนาการสอนภาษาไทย    
Seminar on Thai Language Teaching 

3(2-2-5) 

1252501  การสร้างบทเรียนภาษาไทย 
Production  of  Thai Language Lessons 

3(2-2-5) 

1253601 พัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 
Development of Thai Text Books 

3(3-0-6) 
 

   
 2.2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้         ไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1252105 ถ้อยค าส านวนไทย  

 Idiomatic Expression in Thai 
3(2-2-5) 

1253106 ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม  
 Language and Cultural Relationships                                   

3(2-2-5) 

1254107 ภาษาไทยถิ่น                         
Thai Dialectology                                                            

3(2-2-5) 

 กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรมวิจารณ์  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 

Literature on Thai Customs and Religions 
3(2-2-5) 

1253207 คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
Literature and Literary works Value 

3(2-2-5) 
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1254208 วรรณกรรมนิทาน 
Literary Tales 

3(2-2-5) 

 กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย    
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1253306  การเขียนหนังสือส าหรับเด็ก 

Writing Children’s Books 
3(2-2-5) 

1253307 การเขียนเพ่ือการพัฒนาความเป็นครู 
Writing for Development of Self-actualization 
for Teacher  

3(2-2-5) 

1252308 การเขียนรายงานจากการค้นคว้า 
Report Writing form the Studies 

3(2-2-5) 

1253309 การเขียนเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
Writing for Advertising and Public Relations 

3(2-2-5) 

              กลุ่มวิชาการวิจัย      
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1254402 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 

Research in Thai Language Teaching 
3(2-2-5) 

1252403      ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
Study of Thai language and Literature  

3(2-2-5) 

                                
 กลุ่มวิชาสารสนเทศ     

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1254502 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

Speaking on Media Broadcasting and Radio 
Television 

3(2-2-5) 

1254503 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
Thai Documents Management with Computer  

3(2-2-5) 

            
              กลุ่มวิชาการสอน    

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1252604 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย 

Language and Culture in Thai Plays 
3(2-2-5) 
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1254605 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา 
Activities Organization to Promote the Use of 
Thai Language in School 

3(2-2-5) 

1254606 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Innovative Learning Management in Thai  

3(2-2-5) 

1254607 นันทนาการทางภาษาไทย 
Recreations for Thai Language 

3(2-2-5) 

 
  2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1253602 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 

Teaching on Thai Language in Primary 
Education Level 

3(2-2-5) 

1254603 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  
Teaching on Thai Language in Secondary 
Education Level 

3(2-2-5) 

1254608 นาฏยการเพ่ือการสอน 
Dramatization for Teaching 

3(2-2-5) 

  
  2.2.4. วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก เลือกเรียนจากรายวิชาเอกเลือก  
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า       6     หน่วยกิต 
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6) 
1251101 หลักภาษาไทยส าหรับครู 3(2-2-5) 
1251201 พัฒนาการของวรรณคดี ไทย 3(3-0-6) 

รวม 18 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   3(2-2-5) 
1251102 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย       3(2-2-5) 
1251301 การฟัง การพูดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ 3(2-2-5) 

รวม 18 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา   
3(2-2-5) 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
1252202 วรรณกรรมเอกของไทย 3(2-2-5) 
1252302 การแต่งค าประพันธ์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 
 
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู    3(2-2-5) 
1252303 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
1252501 การสร้างบทเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 
1252103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
1022001 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(90) 
1253104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
1253205 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(2-2-5) 
1253304 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย 3(2-2-5) 
1253601 พัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 22 
 
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการใน

ชั้นเรียน   
3(2-2-5) 

1253203 วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 
1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
1254204  วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 
1254401  สัมมนาการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 16 
 
 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาชีพครูเลือก  2(x-x-x) 
1254305  การเขียนหนังสือราชการ 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาการสอนวิชาเอก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 
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ปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวม 6 
 

ปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 

รวม 6 
 
 
   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
     - ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2. ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 
หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน ภาคผนวก ง 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายมานพ ศรีเทียม อาจารย์ ศศ.ม.  
กศ.บ. 

การสอนภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 

2527 
2522 

2 นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ อาจารย์ ศศ.ม. 
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
วิชาชีพครู 
 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
       2552 

 
2550 

3 นางสาวกษมา สุรเดชา อาจารย์ อ.ม.   
ศศ.บ.  

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2551 

4 นายนันทิพัฒน์ เพ็งแดง อาจารย์ ศศ.ม 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2548 

5 นางสาวอมรา ทองใส อาจารย์ ศศ.ม 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายมานพ ศรีเทียม อาจารย์ ศศ.ม.  
กศ.บ. 

การสอนภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 

2527 
2522 

2 นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ อาจารย์ ศศ.ม. 
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
วิชาชีพครู 
 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
       2552 

2550 

3 นางสาวกษมา สุรเดชา อาจารย์ อ.ม.   
ศศ.บ.  

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2551 

4 นายนันทิพัฒน์ เพ็งแดง อาจารย์ ศศ.ม 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2548 

5 นางสาวอมรา ทองใส อาจารย์ ศศ.ม 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 

6 นางสาวรุ่งณภา บุญธรรมมี อาจารย์ ศศ.ม 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2554 
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3.2.3 อาจารย์ประจ า (กลุ่มวิชาชีพครู) 

 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรคุรศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ– สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายขวัญชัย ขัวนา อาจารย ์ ค.ด.(สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน) 
ค.ม.(สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2558 
2554 
2545 

2 นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น อาจารย ์ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2558 
2551 
2547 

3 นายเฉลมิ ทองจอน อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2553 
2550 

4 นายชัยรัตน์  บุม ี อาจารย ์ Ph.D.(Education)  
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

Sardar Patel University, India
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏันครปฐม 

2550 
2542 
2544 
2539 

5 นายชูวิทย์ ไชยเบ้า อาจารย ์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลัย 

2548 
2546 

6 นายถาวร  สารวิทย ์
 

รองศาสตราจารย ์ Ed.D.(Educational Administration) 
M.A. (Curriculum & Instruction) 
M.A. (Industrial Education) 

U. of Toronto, CANADA 
Eastern Michigan USA. 
Eastern Michigan USA. 

2526 
2516 
2510 
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กศ.บ.(อาชีวศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมติร 2526 
 

7 นายทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ รองศาสตรจารย ์ Ph.D.(Educational Psychology) 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

University of Alberta, Canada 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2535 
2523 
2520 

8 นายธงชัย  ช่อพฤกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ M.Ed.(Education) 
ค .บ. (ดนตรศีึกษา) 

University of Northern Philippines  
วิทยาลัยครบู้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2529 
2525 

9 นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์ อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2552 
2547 

10 นางนงพงา พิชัย อาจารย ์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา)   
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2542 
2535 

11 นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ อาจารย ์ กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) 
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2550 
2547 

12 นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย ์ ศษ.ม.(คณติศาสตรศึกษา) 
ศ.บ.(การมัธยมศึกษา คณติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2550 
2546 

13 นายประจบ ขวญัมั่น อาจารย ์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2556 
2546 
2534 

14 นางสาวปาริชาต เตชะ อาจารย ์ ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2552 
2548 
2547 

15 นายพฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล อาจารย ์ ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
นศ.ม.(การบริหารการสื่อสาร) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเกริก 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

2555 
2551 
2549 

16 นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Education) Sardar Patel University, India 2549 

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2527 
2517 

17 นางสาวภคมน ตะอูบ อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์   

2553 
2550 

18 นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2551 
2548 

19 นายมนตรี หลินภ ู อาจารย ์ M.A.(Education) 
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา) 
ศน.บ.(อังกฤษ) 

Panjab University, India 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

2554 
2551 
2546 

20 นายยุทธนา  พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)   
ประกาศนียบตัรบณัฑติสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2554 
2550 
2541 

21 นางสาวยุภาดี  ปณะราช รองศาสตราจารย์  วท.ด.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์ 
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภฏัเลย 

2551 
2541 
2538 

22 นายเลเกีย  เขียวด ี อาจารย ์ ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 
วท.บ.(สาขาภูมิศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2555 
2546 

23 นายวชิระ  พิมพ์ทอง อาจารย ์ วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

2552 
2549 

24 นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Education) 
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

Sardar Patel University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

2550 
2532 
2528 

25 นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์ อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2555 
2550 
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26 นายศรวัส ศริ ิ อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
น.บ.(นิติศาสตรบณัฑิต) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2556 
2251 

27 นางศรินญา  หวาจ้อย อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2550 
2546 

28 นายสมชัย  วงษ์นายะ รองศาสตราจารย ์ ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศกึษา)  
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 

2534 
2523 
2519 

29 นางสาวสณุี  บุญพิทักษ์ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(หลักสตูรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์) 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
คบ.(ปรัชญาและศาสนา)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  
วิทยาลัยครูนครสวรรค ์

2554 
2534 
2527 
 

30 นางสาวสุภาพร  พงศ์ภิญโญ
โอภาส  

อาจารย ์ ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศกึษา) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

2555 
2536 
2530 

31 นายสุวัฒน์ วรานสุาสน ์
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 

2547 
2526 
2514 

32 นางอรอนงค์ แจ่มผล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
วท.บ.(จิตวิทยาโรงเรียน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2524 
2521 

33 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การศึกษาปฐมวัย) 
กศ.ม.(จิตวิทยาการและการแนะแนว) 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2557 
2544 
2541 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา (ถ้ามี) 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  แบ่งออกเป็น  การฝึก
ปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2  และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2  ดังนี้ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นหัวใจของการเรียนรู้วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะและ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาควรจะได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและจริงจังเพ่ือหาประสบการณ์
และเกิดทักษะในวิชาชีพอย่างแท้จริง ดังนั้น หลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับ
นักศึกษาเพ่ือนักศึกษาจะได้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
หลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
   1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
   1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
   1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
   1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 ความคาดหวังในการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูภาษาไทย เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

 ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซ้ึง และเป็น 

ระบบ 
2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชา 

ภาษาไทยที่ครอบคลุมทั้งหลักภาษา การใช้ภาษา และวรรณคดี วรรณกรรม เป็นต้น 
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง  

ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
 4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหาและท าการวิจัยเพื่อพัฒนางาน          
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง 
สร้างสรรค ์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ 

                      3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และการพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม  
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

และทางสังคม 
2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  

 3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด  
และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ ข้อมูล 
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และน าเสนอด้วย  
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ   

(Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)  และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี  

ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ  
  
 4.2 ช่วงเวลา 

ที ่ การฝึกภาคสนาม ใช้เวลา ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา 
5.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3 
5.2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1  ของปีการศึกษาที่ 4 
5.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 5 
5.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 5 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน 
   4.3.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปีการศึกษา  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
               การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน ในสาขาวิชาเฉพาะจ านวน 1 รายวิชา คือ 
                       1043002 (การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้) 
         5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูภาษาไทย เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 เป็นต้น 
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 ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซ้ึง และเป็น 

ระบบ 
2) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง  

ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด จาก 
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหาและท าการวิจัยเพื่อพัฒนางาน          
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง 
สร้างสรรค ์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการตัดสินใจ  
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
 2) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด  
และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล 
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี  

ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
     5.3 ช่วงเวลา 
 ชั้นปีที่ 3 
     5.4 จ านวนหน่วยกิต 
                 3 หน่วยกิต 
     5.5 การเตรียมการ 
                 การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
                    5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
                    5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
                    5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน โครงงานวิจัย เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่าง ๆ 
      5.6 กระบวนการประเมินผล 
กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
                    5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
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                    5.6.2 ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ประจ าวิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
                    5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่
เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
                    5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบ
ประเมิน 
                    5.6.5 ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลผลไห้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพ่ือน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ 
 



 

 

- 39 - 
 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

 บุคลิกภาพ มีการสอนแทรกเรื่องการแต่งกาย   การมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีในรายวิชา        
และการปฐมนิเทศก่อนนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู ให้ความรู้และวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสังคมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

จิตส านึกในการพัฒนาตนเองและสังคม  ให้ความรู้และวิเคราะห์เกีย่วกับการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อสังคมในรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง 

จิตวิทยาด้านการสอนภาษาไทย ให้ความรู้และฝึกคณุลักษณะจิตวทิยาด้านการสอนภาษาไทยในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

การจัดการเรยีนรู้ดา้นการสอนภาษาไทย ให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ให้ตระหนักในวัฒธรรมด้านภาษาและธ ารงรักษาภาษาไทย 

การเสริมสร้างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการปฏิบัตสิมาธิ 
การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

การเสริมสร้างความสามารถด้านการท างานใน
วิชาชีพ 

ให้ความรู้ด้านการพูดในท่ีสาธารณชน การเป็นมัคคุเทศก์ การจัดค่ายต่าง ๆ 
และการเป็นผู้ประกาศ พิธีกร 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน      
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและ         
ความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและ           
การปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม    
การคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์   
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน  
การด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและ   
การน าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย               

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร               

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร               

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว              

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร               

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน               

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม       

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน    

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ     

3501002 เศรษฐกิจพอเพียง      

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน            

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ           

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย           

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ             

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ         

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์         

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน         

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน       
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู
ภาษาไทย เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
เป็นต้น 
   1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่
ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    1.2 มีการเรียนรู้โดย          
การปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
(Interactive action learning) 
   1.3 มีการใช้กรณีศึกษา (Case 
study) 
   1.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   1.2 มีการวัดและประเมินจาก
กลุ่มเพ่ือน 
   1.3 มีการวัดและประเมินจาก
ผลงานกรณีศึกษา 
   1.4 มีการวัดและการประเมิน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู 
 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป 
วิชาชีพครูและวิชาที่จะสอนอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ 
    2.2 มีความตระหนักรู้หลักการและ
ทฤษฎีในองค์ความรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาภาษาไทยที่
ครอบคลุมทั้งหลักภาษา การใช้ภาษา 
และวรรณคดี วรรณกรรม เป็นต้น 
    2.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้า
ของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา
ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัย
ในการต่อยอดความรู้ 
    2.4 ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่า
องค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
จัดการชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยี

2. ด้านความรู้ 
   2.1  จัดโครงสร้างและเนื้อหา
สาระในการเรียนการสอนล่วงหน้า 
และเชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลใหม่
กับความรู้และประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน  
   2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน ด้วยการเชิญวิทยากร
หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในห้องเรียน  
หรือจัดกิจรรมศึกษานอกสถานที่
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
   2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ม ีการวัดและประเมินจาก
การเรยีนร ู้ร ่วมมือ 

   2.2 มีการวัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม   
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
อย่างมีประสิทธิภาพ     
 

กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   2.4 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ในทุกรายวิชาเฉพาะมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ทฤษฏี หลักการทางการสอน
ภาษาไทย และการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางการสอนภาษาไทย  
  2.5 การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภายในสถานศึกษา 
  2.6 การเรียนรู้จากประสบการณ์
และการถ่ายทอดของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกผู้เชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาไทย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง      
ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิด จากแหล่ง    
ข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ใน            
การปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา       
และท าการวิจัยเพื่อพัฒนางาน          
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อน เสนอทางออก และน า    
ไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์         
โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ     
ผลกระทบจากการตัดสินใจ 

                    3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญา 
ในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์      
มีวิสัยทัศน์และการ พัฒนาศาสตร์      
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รวมทั้ง     
การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 ม ีการวิเคราะหแ์บบวภิาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพและทางสังคม (Problem-
based learning) 

   3.2 ม ีการท าวิจัยเพ ื่อสร้างองค์
ความร ู้ใหม ่(Research-based 
learning) 

   3.3 ม ีการวิจัยและพ ัฒนา
นวัตกรรมอย่างม ีวิสัยท ัศน ์
(Research and Development 
และ Vision-based learning) 

    3.4 ม ีการเข้าร ่วมกิจกรรมเสริม
ความเปน็ครูเปน็รายปีตลอด
หลักสูตร 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 มีการวัดและประเมิน
จากผลการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤตทางวิชาการวิชาชีพและ
ทางสังคม 

   3.2 ม ีการวัดและประเมินจาก
ผลการท าวิจยัเพ ื่อสร ้างองค์
ความรู้ใหม ่

   3.3 ม ีการวัดและประเมินจาก
ผลการวิจยัและพ ัฒนานวัตกรรม 

   3.4 ม ีการวัดและประเมินจาก
การเข้ารว่มกิจกรรมเสริม   
ความเปน็ครูเปน็รายปีตลอด
หลักสูตร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.ด ้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บ ุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1  มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก  
ของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก    
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
   4.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและ    
เอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและ     
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
   4.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมี     
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4.ด ้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บ ุคคลและความรับผิดชอบ 

   4.1 ม ีการเรียนแบบมีสว่นร ่วม
ปฏิบัต (Participative learning 
Through action) 

   4.2 ม ีการเป ็นผู ้น าแบบมีสว่นร่วม 
(Shared leader ship)            
ในการน าเสนองานวชิาการ 

   4.3 มีการคิดให้ความเห็นและ
การรับฟังความเห็นแบบสะท้อน
กลับ(Reflective thinking 

4.ด ้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบ ุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   4.1 มีการวดัและประเมินจาก
ผลการเรยีนแบบรว่มมือ 

   4.2 มีการวดัและประเมินจาก
ผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย ์

   4.3 มีการวดัและประเมินจาก
ผลน าเสนอผลงานกลุ่ม และ  
การเป็นผู้น าในการอภปิราย
ซักถาม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง  ตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ภาษาพูด และภาษาเขียน 
อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้    
หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
    5.2 มีความสามารถในการใช้        
ดุลย  พินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ ข้อมูลสาร  
สนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศได้
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   5.3 มีความสามารถในการสื่อสาร  
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด          
การเขียน และน าเสนอด้วย รูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มี  
ความแตกต่างกัน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีการวัดและประเมินจากผล
การติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษา 
   5.2 มีการวัดและประเมินจากผล
การสืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.3 มีการวัดและประเมินจาก   
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีการวัดและประเมินผล
การติดตามวิเคราะห์ และ
น าเสนอรายงานปะเด็นส าคัญ
ด้านการศึกษา 
   5.2 มีการวัดและประเมินผล
จากผลการสืบค้นและน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.3 มีการวัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม  
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัด       
การเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง         
รูปแบบที่เป็นทางการ  (Formal)    
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)      

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   6.1 มีการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

6.ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   6.1 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูก่อนปฏิบัติการสอน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัด        

การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย   
ทั้งผู้เรียนที่มี ความสามารถพิเศษ     
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 
 6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัด       

การเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง       
บูรณาการ 

   6.2 มีการปฏิบัติการสอนเตม็
เวลาในสถานศึกษา (Field Based 
Learning Through action) 

   6.3 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

   6.2 มีการวัดและประเมินจาก
ผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 

   6.3 มีการวัดและประเมินจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม   
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

 
 

ที ่

 
 

ชื่อวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ด ้านทักษะ
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด ้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

วิชาชีพครูบังคับ 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา                   
2 1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู                   
3 1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู                   
4 1022001 การพัฒนาหลักสูตร                   
5 1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในช้ันเรียน                   
6 1032201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                     
7 1043001 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้                   
8 1052001 จิตวิทยาส าหรับครู                     
9 1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                   
10 1063005  การประกันคุณภาพการศึกษา                    
11 1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1                   
12 1004102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2                   

วิชาชีพครูเลือก 
1 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ                   
2 1063004 หลักการบริหารการศึกษา                   
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ที ่

 
 

ชื่อวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ด ้านทักษะ
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด ้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

  1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
3 1022003 ทักษะการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้                   
4 1033202 การสร้างสื่อและแบบเรยีน                   
5 1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา                   
6 1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา                   
7 1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน                   
8 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                   
9 1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                   
10 1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                   
11 1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                   

12 1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา                   
วิชาชีพครูปฏิบัต ิ

1 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                   

2 1005104 การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2                   
วิชาเอกบังคับ 

1 1251101 หลักภาษาไทยส าหรับครู                   
2 1251102 ภาษาศาสตรภ์าษาไทย                        
3 1252103  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ                   
4 1253104  ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย                    
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ที ่

 
 

ชื่อวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ด ้านทักษะ
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด ้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

  1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
5 1251201  พัฒนาการของวรรณคดีไทย                   
6 1252202  วรรณกรรมเอกของไทย                   
7 1253203  วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู                   
8 1254204  วรรณกรรมวิจารณ ์                   
9 1253205  วรรณกรรมปัจจุบัน                   
10 1251301  การฟัง การพูดเพื่อผลสัมฤทธ์ิ                   
11 1252302  การแต่งค าประพันธ์                   
12 1252303 การอ่านเชิงวิเคราะห์                    
13 1253304  ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย                   
14 1254305  การเขียนหนังสือราชการ                           
15 1254401  สัมมนาการสอนภาษาไทย                      
16 1252501  การสรา้งบทเรียนภาษาไทย                   
17 1253601  พัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย                   

วิชาเอกเลือก 
1 1252105  ถ้อยค าส านวนไทย                    

2 1253106  ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม                    

3 1254107  ภาษาไทยถ่ิน                                                                                                

4 1252206  วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา                   
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ที ่

 
 

ชื่อวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ด ้านทักษะ
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด ้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

  1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
5 1253207  คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม                   
6 1254208  วรรณกรรมนิทาน                   
7 1252308   การเขียนรายงานจากการค้นคว้า                   
8 1253309   การเขียนเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ์                   
9 1253306  การเขียนหนังสือส าหรบัเด็ก                   
10 1253307  การเขียนเพื่อการพัฒนาความเป็นคร ู                   
11 1254402  การวิจัยทางการสอนภาษาไทย                   
12 1252403  ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย                   
13 1254502  การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์                   
14 1254503  การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร ์                   
15 1252604  ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย                   
16 1254605  การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการใช้ภาษาไทยใน

สถานศึกษา 
                  

17 1254606  นวัตกรรมการจัดการเรียนรูภ้าษาไทย                   
18 1254607  นันทนาการทางภาษาไทย                   
19 1254608  นาฏยการเพื่อการสอน                   
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ที ่

 
 

ชื่อวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ด ้านทักษะ
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ด ้านทักษะ
การจัดการ
เรียนรู้ 

วิชาการสอนวิชาเอก 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 1253602  การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา                   
2 1254603  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา                    
3 1254608  นาฏยการเพื่อการสอน                   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลาย

ภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 

 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 

 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ
ใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง
น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของรายวิชา 

4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ 
รายวิชา 

4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 



- 57 - 
 

4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐาน        
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 

4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจาก         
การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้
เรียนเพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการจัดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และความเข้าใจปรัชญา นโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนปรัชญาของหลักสุตรที่เปิดสอนในคณะ 
 1.2  มีการแนะน าหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.4  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.5 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
  2.1.2  การศึกษาดูงาน  การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์     
การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
  2.1.3  การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
  2.1.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น  
  2.1.5 สนับสนุนให้อาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
  2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทาง
วิชาการ และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ 
   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับภาษาไทย 
  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร  
 1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  ได้แก่  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ ในการจัดท ารายวิชา  การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร            
การพัฒนาและประเมินหลักสูตรตามก าหนดเวลา 
 1.4 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 1.5 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ทุกๆ ปี 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
     สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาภาษาไทย มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัด     การ
เรียนการสอน ดังนี้  
 2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใช้อุปกรณ์การสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  2.2.3 ห้องสมุด 
 2.2.3.1 ส านักวิทยาบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2.2.3.2 ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์  
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 2.3.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
 2.3.2 ประชุมคณาจารย์เพ่ือหารือระดมความคิด และส ารวจความต้องการด้านการใช้
ทรัพยากรเพ่ือการสอน และความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ิมเติม 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 2.4.1 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
 2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
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 2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้   
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา โดย
จะเก็บรวบรวมทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือ
หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.3.3 จัดท าแผนการสอนล่วงหน้า และเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 5.1.1  ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ค าปรึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตร
ให้กับนักศึกษา 
 5.1.2  ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสส าหรับ         
การลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.1.3  คณะครุศาสตร์ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุเวลาให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
 5.1.4  ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นค าร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.1.5  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ยังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม ทั้งนี้เพราะมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนน้อย ซึ่งสวนทางกับ         
ความต้องการจ าเป็นในสังคมแรงงานไทย เนื่องจากศาสตร์ด้านการสอนภาษาไทยเป็นความรู้พ้ืนฐาน
ในการศึกษาศาสตร์อื่นๆ ของคนไทย ดังนั้นจึงต้องเร่งรัดพัฒนาให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการสอน
ภาษาไทยให้เพียงพอกับความต้องการที่จ าเป็นในสังคมไทย 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ก าหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับเกณฑ์
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 7.1 มีตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) ที่มผีลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย    
 7.2 มีจ านวนตัวบ่งชี้รวม (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 12) ที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80  ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
ดังนี้  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

(1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน        
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x x 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา  

x x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4 อย่างนอ้ยก่อน  
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา 

x x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงาน ผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา   

x x x x x x 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 
ภายใน  60  วัน  หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

x x x x x x 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3  และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

x x x x x x 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล การประเมิน  
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

- x x x x x 

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x x 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

(9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x x 

(10)  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ        
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพีไมน่้อยกว่าร้อยละ 50  ตอ่ปี 

- - - - - - 

(11)  ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - x x 

(12)  ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลีย่ไม่น้อย
กว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - - x 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน     
 1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
 1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 
ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์  
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงาน
รายวิชาเสนอประธานโปรแกรม 
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก 
การประเมินคุณภาพภายใน 
 4.3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนิงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผล             
การด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 65 - 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย       

Thai Language Usage Skills 
   หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจาก
ทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์                การ
สังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดย
น าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 

3(3-0-6) 
 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ   
Language and Communication for Specifics 
Purposes 
   หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน 
และประเมินการพูดและการเขียน 
 

3(3-0-6) 
 

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      
Fundamental English 
   การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูด
ภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 

3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
English for Communication 
   โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์
ต่ า งๆ  มุ่ ง เน้ นการฝึ กทั กษะการ ฟั ง  การ พูด  การ อ่าน             
และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     

Japanese for Communication 
   ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน    
การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นใน
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
 

3(3-0-6) 
 

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       
Chinese for Communication 
   หลักการออกเสี ยง การฟัง พูด  บทสนทนาทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้
อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ได้ตาม
สถานการณ์จริง 
 

3(3-0-6) 
 

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว    
Fundamental Chinese for Tourism 
   ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ ใช้ส าหรับ      
การท่องเที่ ยวในสถานการณ์ต่ า งๆ ได้อย่ าง เหมาะสม           
เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพัก
โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการ
อ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนใน    
การเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร      
Korean for Communication 
   ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน        การ
อธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลี
ได้ในสถานการณ์จริง 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน      

Fundamental Burmese 
   การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์
พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 

3(3-0-6) 
 

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร      
Burmese for Communication 
   ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด    
การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ 
และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบาย
อย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 

3(3-0-6) 
 

 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     

Human Behavior and Self-Development 
   พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของ
พฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทาง
จิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์      
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็น
ทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 

3(3-0-6) 
 

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ     
Thinking and Decision Making Skill 
   กระบวนการคิดของมนุษย์   ตรรกศาสตร์และการใช้ เหตุผล        
การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบ
นิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       

Ethics and Human Beings 
   ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อ
มนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและ
ศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 

3(3-0-6) 
 

1511002 ความจริงของชีวิต       
Facts of Life 
   ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน 
การน า เอาความจริ งและหลั กศาสนธรรมไปประยุ กต์ ใช้ ใน              
การแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 

3(3-0-6) 
 

1521001 พุทธศาสน์       
Buddhism 
   ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 

3(3-0-6) 
 

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า    
Information for Study and Research 
   ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้
สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     

Aesthetics of Visual Arts 
   สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนง
จิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบ
ความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย 
จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่  
การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 

3(3-0-6) 
 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     
Aesthetics of Performing Arts 
   การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของ
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทาง
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ 
ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 

3(3-0-6) 
 

2061001 สังคีตนิยม        
Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรี
ตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบ
เห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพ่ือก่อให้เกิด
ความซาบซึ้ง 
 

3(3-0-6) 
 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า     
Leadership Development 
   ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะ
ผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญ
ก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม  

Personality Development and the Arts of Socializing 
   ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ         
การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  

3(3-0-6) 
 

 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย    

History of Thai Society and Culture 
   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในสังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะ
ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่
ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่
เกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
 
 

3(3-0-6) 
 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง   
Public Mind and Civic Social Engagement 
   บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม พันธะทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิต
สาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิด
ความเป็นพลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   

Interdisciplinary Social Science for Development 
   ปรากฏการณ์ที่ ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติ            
สหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและ
เข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ 
การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ 
ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 

3(3-0-6) 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์    
Globalization and Localization 
   แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กับโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคม
หลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 

3(3-0-6) 
 

2521002 อาเซียนศึกษา        
ASEAN Studies 
   ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถใน
การแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และ
ตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา 
สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 

3(3-0-6) 
 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม      
Human Beings, Community and Environment 
   ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร         
แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ 
การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      

Local Resource Management 
   ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้
มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัด    
การสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยี              ภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
 

3(3-0-6) 
 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 
   แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย 
รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตยของไทยรวมทั้ ง
กระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบัน         
ทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต 
 

3(3-0-6) 
 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    
Introduction to Laws 
   ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิด
ต่างๆของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของ
กฎหมายแพ่งและอาญา 
 

3(3-0-6) 
 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ     
Business Initiation 
   ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ           การ
ประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทาง
ธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน      

Finance in Daily Life 
   การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับ
บุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน 
และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 

3(3-0-6) 
 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ    
Entrepreneurship 
   แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่
เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ การมองหาโอกาส และ
ความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ 
 

3(3-0-6) 
 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง     
Sufficiency Economy  
   ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด         ความ
เสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่ง       ความ
พอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคม  ยุคใหม่ 
การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 

3(3-0-6) 
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 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต     

Sports and Recreation for Quality of Life 
   ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมิน
สุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรม
ทางนันทนาการ 
 

3(2-2-5) 
 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      
Exercise for Health 
   ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของ    
การออกก าลังกาย หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกาย
ด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับ
เพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลัง
กายในสถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ               
ทางกาย 
 

3(2-2-5) 
 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน    
Science and Technology for Daily Life 
   ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ 
และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน 
สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6)                              
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4001003 ก า ร อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ   

Environments and Natural Resources Conservation 
   ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบ
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

3(3-0-6) 
 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย      
Health and Health Care 
   ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติ เหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
 

3(3-0-6) 
 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
Mathematics in Daily Life 
   ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน า
และการขายฝาก การค านวณภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น 
การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 

3(3-0-6)                  

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       
Mathematics and Decision Making 
   ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและ
ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ       

Computer and Information Technology 
   การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน 
กฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    
Website Design and Development 
   การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
การประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบ
เว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

3(2-2-5) 
 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน     
Package Software for Application 
   การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้าน       
การน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน      
Agriculture in Daily Life 
   วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตร
ที่ เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิตสัตว์   เกษตรอินทรีย์   
การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อ     
การผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้
ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

3(3-0-6) 
 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ       
Food for Health 
   อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร 
สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการ
บริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร 
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     

Technology in Daily Life 
   ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อม
บ ารุง 
 

3(3-0-6) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู        
  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ   
             
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา   

Philosophy and Self-actualization for Teacher  
             ความเป็นครู  คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู        
การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู  การจัดการความรู้ เ กี่ ยวกับวิ ชาชีพครู  การสร้ า ง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด 
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแนวคิด 
และกลวิธีการจัดการศึกษา เ พ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่ งยืน        
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม
ของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด ความรอบรู้
ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และ
เสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู    

Language and Culture for Teacher  
   ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเ พ่ือการเป็นครู  และ         

การพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย      
ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
 

3(2-2-5) 

1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู     
English for Teachers 
     การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด  
การอ่าน และการเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง 
พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่
ถูกต้อง ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ      
 

3(2-2-5) 
 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร    
Curriculum Development 

   หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไป
ใช้ การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้  
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร      
 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน   
Principle of Learning Management and Classroom 
Management 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดท าแผน         
การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท า
แผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิดผลจริง  การสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   

Innovation and Education Information Technology 
   หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และ     

การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 

3(2-2-5) 
 

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
Learning Measurement and Evaluation 
             หลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบั ติ ในการวั ด  และ
ประ เมินผลการ เรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยน  การประ เมินภาคปฏิบัติ                    
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล           
การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
 

3(2-2-5) 
 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู       
Psychology for Teacher 
    จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยา
การเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 

3(3-0-6) 
 

1043002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    
Research for Learning Development 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบ  
การวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยเพ่ือพัฒนา    
การเรียนรู้ การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1063005 การประกันคุณภาพการศึกษา    

Educational Quality Assurance  
   หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

3(3-0-6) 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1   
Practicum  1 
             สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่
ครู โดยศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน     
การบริหารจัดการในชั้นเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่
เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู 
 

1(90) 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2   
Practicum  2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1003101การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1 
            การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง 
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ    
การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เ พ่ือจุดประสงค์        
การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ    
วัดและประเมินผลผู้เรียน 

1(90)  
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  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก      
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ       

Academic Camp Management  
    ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรม
นันทนาการตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan)     
การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง
แก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและ
การฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 
   

2(1-2-3) 

1063004 หลักการบริหารการศึกษา   
Principal of Educational Administration 
             บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิด
ทางการบริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบ
การศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษ
ที่ 21 ภาวะผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและ                 การ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนา
องค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 

2(1-2-3) 
 

1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
Skills and Techniques of Learning Management  

   ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทักษะ     
การสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
 

2(1-2-3) 
 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา      
Educational Administration Leadership  
             แนวคิ ด   ทฤษฎี   ห ลั ก ก า ร ขอ งภ าว ะผู้ น า               
การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ 
การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล  ระดับองค์การและ
การสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการ
กฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

2(1-2-3) 
 



- 82 - 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน   

Medias Texts Construction  
             การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
และการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม   ในการผลิต สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้าง
และการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน  
 

2(1-2-3) 
 

1043003 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา  
Statistics for Data Analysis in Education   
    หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติ
และเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย 
สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางการศึกษา
และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

2(1-2-3) 
 

1053002 การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
Guidance and Activities for Student Development   
 ความหมาย  ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว 
คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและ
ประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการ
แนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ 
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และ
ประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

2(2-0-4) 
 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม    
Inclusive Education  

   ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญ
และความรู้พ้ืนฐานของการศึกษาพิเศษ ลักษณะประเภทเด็ก
พิเศษ แบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการ
สนับสนุน และการออกแบบสากล 
 
 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1001002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   

Thai Language for Communication of Teachers  
   ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร สามารถ

ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเ พ่ือสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
  

2(2-0-4) 
 

1005101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    
English for Communication of Teachers 

   การใช้ทักษะพ้ืนฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
ตามหลักของการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น
ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม  
 

2(2-0-4) 
 

1024001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   
Chinese for Communication of Teachers 

      การใช้ทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจน
การใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

2(2-0-4)  

1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   
Computers for Education 

   ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เ พ่ือ
การศึกษา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดท าเอกสาร   
การค านวณ การน า เ สนองาน  และการสื บค้ นข้ อมู ล              
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้                 และ
การบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 
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 2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัติ        
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   

Internship 1   
   การปฏิ บั ติ ก า รสอน วิ ช า เอก ในสถานศึ กษา          

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและผล
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียน     
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือแบ่งปันความรู้ ในการสัมมนา
ระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย   
 

6(540)  
 

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
Internship 2 

   กา รปฏิ บั ติ ก า รสอนวิ ช า เ อก ในสถานศึ กษา          
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
 

6(540)  
 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก      
  2.2.1 วิชาเอกบังคับ       

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1251101 หลักภาษาไทยส าหรับครู     

Thai Grammar for Teacher 
  ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย ระบบเสียง 
ระบบค า  ระบบประโยค  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทย
ในปัจจุบัน ลักษณะภาษาค ายืม ศึกษาชนิดของค าบาลี ภาษา
สันสฤต ภาษาเขมร และน าความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1251102 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย      

Thai linguistics   
  ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของภาษา   ศึกษาระบบเสียง  
ระบบค าและระบบกลุ่มค า   การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการทาง
ภาษาศาสตร์    การประยุกต์ ใช้ความรู้ และวิธีการทาง
ภาษาศาสตร์ 
 

3(2-2-5) 
 

1252103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
Thai Language for Foreigners 
  แนวทางการสอนหลักภาษาไทยเบื้องต้น  วิธีการสอนระบบ
เสียง ระบบค า  และระบบวากยสัมพันธ์ด้ วยกลวิธีทาง
ภาษาศาสตร์  รวมถึงวิธีการเสริมสร้างทักษะทางภาษา 
วัฒนธรรมการใช้ภาษา อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
โดยเน้นฝึกการปฏิบัติการสอนภาษาไทยเพ่ือชาวต่างชาติ 
 

3(2-2-5) 

1253104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
English for Teacher of Thai 
   ลักษณะและการฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียง
เน้นหนักในค าและระดับเสียงสูงต่ าในประโยค การอ่าน       สัท
อักษร การวิเคราะห์ และฝึกออกเสียงที่เป็นปัญหา รูปแบบและ
วัฒนธรรมเพ่ือฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้น 
ตลอดจนโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ 
 

3(2-2-5) 

1251201 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
Development of Thai Literature 
  พัฒนาการของวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6  
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตในสังคม
อดีต  
 

3(3-0-6) 

1252202 วรรณกรรมเอกของไทย 
Masterpieces of Thai literary works 
   ศึกษาลักษณะของวรรณคดีส าคัญของแต่ละยุคตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ศึกษาด้านกลวิธีการแต่ง คุณค่าทาง
วรรณศิลป์  ภาพสะท้อนทางสังคม ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขียนรุ่นหลัง 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1253203 วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 

Thai Folk Literature for Teachers 
   ลักษณะและประเภทวรรณกรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค  
โดยเน้นวรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
 

3(2-2-5) 

1254204 วรรณกรรมวิจารณ์ 
Literary Criticism   
  พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีการวิจารณ์
วรรณกรรม การประเมินค่าวรรณกรรม ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์
และวิพากษ์วรรณกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจารณ์อย่างมี
วิจารณญาณ 
 

3(2-2-5) 

1253205 วรรณกรรมปัจจุบัน 
Contemporary Literary 
  ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบันทั้งในด้านลักษณะเฉพาะ แนวคิด 
รูปแบบ คุณค่า และองค์ประกอบของวรรณกรรม  
 

3(2-2-5) 

1251301 การฟัง การพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์ 
Speaking and Listening for Achievement  
  หลักการฟัง  การดู  การพูดประเภทแบบต่างๆ การพูดในที่
ชุมชน  เน้นการฝึกการฟัง  การพูดประเภทต่างๆ พลังภาษา 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการเรียน      
การสอนได้ 
 

3(2-2-5) 

1252302 การแต่งค าประพันธ์ 
Poetry Composition  
  รูปแบบ ฉันทลักษณ์ กลวิธีการเขียนร้อยกรอง ประเภทต่าง ๆ 
และฝึกแต่งค าประพันธ์ 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1252303 การอ่านเชิงวิเคราะห์  

Critical Reading 
  อ่านวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของงานเขียน ฝึกฝนการอ่านเพ่ือ
จุดมุ่งหมายต่างๆ เพ่ือรวบรวมความรู้ ความคิด อ่านเพ่ือ
สุนทรีย์และความบันเทิงและอ่านเพื่อฝึกวิจารณญาณ 
 

3(2-2-5) 

1253304 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย 
The Art of Reading Thai Poetry 
  ฝึกอ่านบทร้อยกรองแบบท านองเสนาะของค าประพันธ์ไทย
ทุกประเภท และฝึกอ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตาม             
ฉันทลักษณ ์
 

3(2-2-5) 

1254305 การเขียนหนังสือราชการ         
Writing in Academic Document 
  ความหมาย ลักษณะและประเภทของเอกสารทางราชการ  
ฝึกเขียนเอกสารทางราชการประเภทต่างๆ ในสถานศึกษาและ
งานวิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ     
                               

3(2-2-5) 

1254401 
 

สัมมนาการสอนภาษาไทย    
Seminar on Thai Language Teaching 
  รูปแบบการจัดการสัมมนา  โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา    
การใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน  การใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน  และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ทักษะการใช้ภาษา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าความรู้จากการเรียนสอนมา
จัดการสัมมนาได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1252501 การสร้างบทเรียนภาษาไทย 

Production  of  Thai Language Lessons 
  ส ารวจ  วิเคราะห์และประเมินค่าบทเรียนภาษาไทย แนวคิด
การสร้างบทเรียนภาษาไทย ศึกษาสาระ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือสร้างบทเรียนภาษาไทยมีเนื้อหาสาระให้
สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผ่านการประเมินคุณภาพของบทเรียนที่สร้างขึ้น
อย่างเป็นระบบ                             
                                  

3(2-2-5) 

1253601 พัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 
Development of Thai Text Books 
  พัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยพอสังเขป การวิเคราะห์
หนังสือเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในปัจจุบัน ทั้งด้านเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝึก  

3(3-0-6) 

 
  2.2.2 วิชาเอกเลือก       

       กลุ่มวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1252105 ถ้อยค าส านวนไทย  

 Idiomatic Expression in Thai 
  ลักษณะ ที่มาความหมายและภาพสะท้อนสังคม ของถ้อยค า 
ส านวน  ค าพังเพย สุภาษิต ศึกษาและวิเคราะห์ การสร้างสรรค์
ถ้อยค าส านวนไทยในรูปแบบใหม่ และการอนุรักษ์ สืบทอด
ถ้อยค าส านวนไทย 

3(2-2-5) 

1253106 ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม  
 Language and Cultural Relationships 
  การใช้ภาษา ที่สัมพันธ์ของภาษกับวัฒนธรรม  วิถีชีวิตไทย 
ความเชื่อ และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนแนวโน้มความสัมพันธ์
ของภาษากับวัฒนธรรมในอนาคต วิเคราะห์บทบาทของครูใน
การส่งเสริมภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอัน
เนื่องมาจากปัจจัยทางสังคม  และวัฒนธรรมของไทยประชาคม
อาเซียนของโลก 
 

3(2-2-5) 
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1254107 ภาษาไทยถิ่น                         
Thai Dialectology       
  ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น การจ าแนกภาษาไทยถิ่นใน
ประเทศไทย ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง ค า 
ประโยค ความหมาย  ฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น
ประยุกต์ ใช้ความรู้วิชาภาษาถิ่นในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย                                                                                                 

3(2-2-5) 

     
    กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรมวิจารณ์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 

Literature on Thai Customs and Religions 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 
สมัยต่างๆ วรรณศิลป์  ปรัชญา  ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณคดี
ขนบประเพณีและศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ  
ศาสนา พิธีกรรมกับวรรณคดี  ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม  
                     

3(2-2-5) 

1253207 คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
Literature and Literary works Value 
  ศึกษาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ตลอดจนคุณค่าและภาพสะท้อน 
ด้านสังคม จากวรรณคดีและวรรณกรรม 
 

3(2-2-5) 

1254208 วรรณกรรมนิทาน 
Literary Tales 
  ประวัติและลักษณะของวรรณกรรมนิทาน  ทั้งร้อยแก้วและ   
ร้อยกรองทั้งนิทานไทยท้องถิ่นและสากลในด้านขนบนิยมในการ
แต่ง  รูปแบบ  เนื้อหา  ภาษา  ตลอดจนคุณค่าและอิทธิพลของ
วรรณกรรมนิทานที่มีต่อสังคม  
                                                                      

3(2-2-5) 
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    กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย    
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1253306 การเขียนหนังสือส าหรับเด็ก 

Writing Children’s Books 
  ศึกษาประเภทและพัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็ก วิเคราะห์
องค์ประกอบ กลวิธีการเขียนของหนังสืออ่านนอกเวลา ตาม
รายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ตลอดจนศึกษาจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็ก และมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างหนังสือส าหรับ
เด็ก 
 

3(2-2-5) 

1253307 การเขียนเพื่อการพัฒนาความเป็นครู 
Writing for Development of Self-actualization for 
Teacher  
  การเขียนสารคดีประเภทต่างๆเ พ่ือการสื่ อสารผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์  การเขียนแสดงความรู้ ฝึกจดบันทึกข้อความที่มีผู้
ส่งไว้ให้บอกแก่ผู้อ่ืน ฝึกเขียนแสดงความคิดเห็น  และตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบในงานเขียนของตน 
 

3(2-2-5) 

1252308 การเขียนรายงานจากการค้นคว้า 
Report Writing form the Studies  
  ฝึกการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ตามหลักการเขียน    
 

3(2-2-5) 

1253309 การเขียนเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
Writing for Advertising and Public Relations 
  ความรู้ องค์ประกอบ พ้ืนฐานการ เขียนสื่ อ โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์   เทคนิคและรูปแบบสร้างงานเขียนเ พ่ือ          
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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กลุ่มวิชาการวิจัย  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1254402 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 

Research in Thai Language Teaching 
  วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทยการเลือกหัวข้อและ    
การเขียนเค้าโครงการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบ
ความคิด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย 
 

3(2-2-5) 

1252403 ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
Study of Thai language and Literature  
  หลักการและวิธีการค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม  
ระเบียบวิธีการน าผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
สอนในสถานศึกษา และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย  

3(2-2-5) 

 
  กลุ่มวิชาสารสนเทศ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1254502 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

Speaking on Media Broadcasting and Radio 
Television 
  ทฤษฎี รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้ภาษา ในการฟัง  ดู 
พูด อ่าน และเขียน ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ฐานะโฆษก พิธีกร ผู้จัดรายการ ฝึกอ่านตามบท การอ่านข่าวและ
บุคลิกภาพของนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความรู้
เกี่ยวกับการสอบเป็นผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ 
 

3(2-2-5) 

1254503 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
Thai Documents Management with Computer  
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดท าเอกสารภาษาไทย 
รูปแบบหนังสือราชการและเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์การ 
รูปแบบงานเอกสารทางวิชาการ การจัดท าเอกสารภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
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    กลุ่มวิชาการสอน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1252604 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย 

Language and Culture in Thai Plays 
  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดย
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา และการใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร เพ่ือ
ใช้ในการละเล่นไทย ศึกษาภาพสะท้อนและแนวคิด ตลอดจน
ความเชื่อทางสังคมในการละเล่นไทย 
 

3(2-2-5) 

1254605 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา 
Activities Organization to Promote the Use of Thai 
Language in School 
  มโนทัศน์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หลักการและ
ทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมเกม การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการสอน  ฝึกการสื่อสารของครู การพูด การโต้ตอบกับ
นั ก เ รี ยน  เ ขี ยนกระบวนการและจั ดกิ จกรรม  โดย เน้ น           
การบูรณาการกิจกรรมกับการสอนในสถานศึกษา   
 

3(2-2-5) 

1254606 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Innovation Learning Management in Thai 
  กลวิธีการสร้าง และผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ศึกษา
นวัตกรรมจากงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือน ามา
ประยุกตฺใช้ในการจัดการสอนภาษาไทยในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา 
 

3(2-2-5) 

1254607 นันทนาการทางภาษาไทย 
Recreations for Thai Language 
  บูรณาการเนื้อหาภาษาไทย เพ่ือสร้างกิจกรรมนันทนาการทาง
ภาษาไทย 
 

3(2-2-5) 
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  2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

1253602 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
Teaching on Thai Language in Primary Education 
Level 
  หลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา  การวิเคราะห์สาระ
การเรียนรู้  เน้นการปฏิบัติการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญ  ทักษะการสอน การสื่ อสารของครู
ระดับประถม ลักษณะการจัดประสบการณ์ เ พ่ือให้ เกิด         
การเรียนรู้ ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลอง
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
 

3(2-2-5) 

1254603 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  
Teaching on Thai Language in Secondary 
Education Level 
  หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  
การวิเคราะห์ความรู้ด้านวรรณกรรม หลักภาษา และทักษะ
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  เน้นการปฏิบัติการจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดประสบการณ์เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเ รียนรู้       
การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
 

3(2-2-5) 

1254608 นาฎยการเพื่อการสอน 
Dramatization for Teaching 
  ความเป็นมาของนาฏศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รูปแบบ
การแสดงประเภทต่างๆ การน าวรรณกรรมมาใช้ในการเรียน
การสอน  

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) 

(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2554) กับหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน รวมทั้ง วิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐาน

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า       131 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                   53 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ                                         35 หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก                                           4 หน่วยกิต 
     - วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            14 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น                             78 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ                                         54 หน่วยกิต 
     - วิชาเลือก                                          24 หน่วยกิต               
3. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า              30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า            127 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู                      ไม่น้อยกว่า              46 หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครูบังคับ                                           32 หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครูเลือก                     ไม่น้อยกว่า              2  หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครูปฏิบัติ                                             12  หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก                     ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต 
     - วิชาเอก บังคับ       51  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก          ไม่น้อยกว่า            18  หน่วยกิต 
     - วิชาการสอนวิชาเอก              ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 
     - เลือกวิชาเอก 
     หรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 

-ปรับปรุง โครงสร้างหลักสตูรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)  

167 หน่วยกิต 163 หน่วยกิต  
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย :  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai 
Language 
ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
  ช่ือย่อ (ไทย) : ค.บ. (ภาษาไทย)   
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Thai  Language ) 
  ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Thai Language) 

ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย :  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai  
 
ชื่อปริญญา 
  ช่ือเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
  ช่ือย่อ (ไทย) : ค.บ. (ภาษาไทย)   
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Thai) 
  ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Thai) 

-ปรับปรุง ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
โดยตดัค าว่า Language ออก  
-ปรับปรุง ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษท้ัง
ช่ือเต็ม และชื่อย่อ โดยตัดค าว่า 
Language ออก  

ปรัชญา 
  ศรัทธาความเป็นคร ูรอบรู้ทักษะ รักษ์ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง   

ปรัชญา 
  สืบสานภาษาไทย สืบสายภูมิปญัญา ศรัทธาความเป็นครู   
เชิดชูวัฒนธรรม 

 -ปรับปรุง ปรัชญาให้ครอบคลุมกบั
หลักสตูร และสอดคล้องกับคณุลักษณะ
ของบัณฑิตที่หลักสูตรต้องการ  

วัตถุประสงค ์
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะและ คุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ .ศ .  2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเด่นในด้านการเป็น
ครูภาษาไทยมืออาชีพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบสนอง     
ความต้องการด้านความเช่ือ ค่านิยม และวัฒนธรรมในระดับสากลได้เป็น
อย่างดี ดังนี ้
  1.2.1  มีความรู้ทางภาษาไทยท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้   

วัตถุประสงค ์
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ และ คุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ .  2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเด่นในด้านการเป็น
ครูภาษาไทยมืออาชีพ รวมทั้ง สามารถตอบสนองความต้องการด้าน   
ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมในระดับสากลได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 
  1.3.1  มีความรู้ทางภาษาไทยท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้     
  1.3.2  มีทักษะและเทคนิควิธีในการสอนภาษาไทย 

- คงเดิม  
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  1.2.2  มีทักษะและเทคนิควิธีในการสอนภาษาไทย 
  1.2.3  มีคุณธรรม จรยิธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
  1.2.4  มีทักษะการค้นคว้าและวจิัย แล้วน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน   
การพัฒนาตนเองและบูรณาการในการจัดการศึกษาได ้
  1.2.5  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค ์และ
สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้และพัฒนาสู่การศึกษาในระดบัท่ี
สูงขึ้นไป 
  1.2.6  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาไทย การสื่อสารและ   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น าไปใช้ในการท างานและพัฒนาตนเองเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรนี้แลว้  นักศึกษาจะเป็นผู้มคีวามรู้  
ความสามารถ  ดังนี ้
     1)  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสขุ 
     2)  มีทักษะด้านการวิเคราะหภ์าษาไทย  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและพัฒนาตนเอง 
     3)  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
     4) เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในด้านการสอน
ภาษาไทยเพื่อน าไปสร้างองค์ความรู้ โดยการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม          
การท างานการแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีม 
     5) เพื่อเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้
ทางด้านศาสตร์และศิลป์ของภาษาไทย อีกท้ังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

  1.3.3  มีคุณธรรม จรยิธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
  1.3.4  มีทักษะการค้นคว้าและวจิัย แล้วน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน   
การพัฒนาตนเองและบูรณาการในการจัดการศึกษาได ้
  1.3.5  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค ์และ
สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้และพัฒนาสู่การศึกษาในระดบัท่ี
สูงขึ้นไป 
  1.3.6  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาไทย การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่น าไปใช้ในการท างานและพัฒนาตนเองเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรนี้แลว้  นักศึกษาจะเป็นผู้มคีวามรู้  
ความสามารถ  ดังนี ้
     1)  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสขุ 
     2)  มีทักษะด้านการวิเคราะหภ์าษาไทย  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและพัฒนาตนเอง 
     3)  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
     4) เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในด้านการสอน
ภาษาไทยเพื่อน าไปสร้างองค์ความรู้ โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม          
การท างานการแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีม 
     5) เพื่อเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้
ทางด้านศาสตร์และศิลป์ของภาษาไทย อีกทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
     6) เพื่อมุ่งปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นครดู้วยกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ และการได้รับแบบอย่างท่ีดีจากผูส้อนและผู้ที่เกี่ยวข้องใน        
การพัฒนาผู้เรียน 
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     6) เพื่อมุ่งปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  และการได้รับแบบอย่างที่ดีจากผู้สอนและผู้ที่ เกี่ยวข้องใน         
การพัฒนาผู้เรียน 

 
 

1. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
วิชาชีพครูบังคับ 
1012101 การศึกษาและความเป็นครู 3(2-2-5)       
             Education and Self Actualization for Teachers   
ศึกษาหลักการศึกษา ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ความเป็นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 
ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าท่ี ภาระงานของครู พัฒนาการของ
วิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนา     
ความเป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่  สถานการณ์จ าลอง  ค่ายอาสา
และอื่นๆ 
 
 
 
 

วิชาชีพครูบังคับ 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา 3(3-0-6)        
             Philosophy and Self-actualization for Teacher  
ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่าง
ต่อเนื่อง ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง     
การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม 
และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้เรียนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆ ได้ แสวงหาเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาที่
ยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้
สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 
จ านวน 3 มาตรฐานความรู้ ดังนี ้
- มาตรฐานที่ 1 ความเป็นคร ู
- มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา 
- มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ 
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 1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5)       

             Language and Culture for Teacher  
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู 
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึง
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 
 

- เพ่ิมรายวิชาบังคับและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องและ
ครอบคลมุตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 
2556 จ านวน 1 มาตรฐานความรู ้ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
   English for Teachers 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ    
การเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
การจัดการในช้ันเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
   English for Teachers 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ    
การเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
การจัดการในช้ันเรียนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 

- คงเดิม 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
            Curriculum Design and School Curriculum 
Development 
ศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบ
การจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎี
หลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ช่วงช้ันและตัวช้ีวัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
การประเมินหลักสูตร  การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่

1022001  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  
                Curriculum Development 
หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร      
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 
2556จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ ดังนี้ 
- มาตรฐานที่ 5 หลักสตูร 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
สอดคล้องกับท้องถิ่น การสร้างรายวิชาอิงมาตรฐาน  การออกแบบและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและอิงมาตรฐาน   
1022002 การจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
             Principle of Learning Management 
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์         
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการ
การเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
การจัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคญั การประเมินผลการเรยีนรู้
และการจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล           
ฝึกการออกแบบการเรียนรู้และท าแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน  การประมวลรายวิชามาจดัท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอด
ภาค   

1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
3(2-2-5) 

 Principle of Learning Management and Classroom 
Management 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณา
การการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียน
ในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
จริง การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 

-ปรับปรุงช่ือรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องและครอบคลมุตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรสุภา เรือ่ง 
สาระความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูตามข้อบังคับ 
คุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 
2556 
 - มาตรฐานท่ี 6 การจัดการเรยีนรู้และ
การจักการชั้นเรียน  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Innovation and Education Information Technology 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทีส่่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปญัหาที่
เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรูแ้ละ
เครือข่ายการเรยีนรูฝ้ึกปฎิบัติการออกแบบการสร้างแบบการประยกุต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการเรยีนการสอน    
การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรูท้ี่ดี 
แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Innovation and Education Information Technology 
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับ คุรุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ ดังนี ้
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  
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การจัดการเรยีนรู้บนเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational  Measurement  and  Evaluation        
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา การสรา้ง
และการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมิน
ตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัด        
การเรยีนรู้และหลักสูตร การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมนิ
ภาคปฏิบตัิและประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม ศึกษาระเบียบการ
ประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์ปญัหาและ
แก้ปัญหาการวดัและประเมินผลในโรงเรียน ฝึกปฏิบตัิการวางแผน      
การประเมินผลการเรยีนรู้ตามสภาพจริง การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ 
การวิเคราะห์คณุภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนน
จากการสอบ 

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)     
             Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน  การประเมินภาคปฏิบตัิ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม 
การประเมินผลการเรยีนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน 
การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรยีน  

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ ดังนี ้
-มาตรฐานที่ 9 การวัดและประเมนิผล
การเรยีนรู ้
 
 
 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6)         
             Psychology for teacher  
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์  จิตวิทยาการศึกษา  
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  การจัดบริการแนะแนวใน
สถานศึกษา การให้ค าปรึกษา และการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการ
เรียนรู้และการประยุกต์ใช้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้   การจัด
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

1052001 จติวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6)         
             Psychology for Teacher 
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุน       
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
 
 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556
จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ ดังนี ้
-มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาส าหรับคร ู
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1043002 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)    
             Educational Research 
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบ  
การวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพือ่การวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ     
การเสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏบิัติการวิจัย เขยีนรายงานการวิจัยและ
ประเมินงานวิจยั  น าเสนอผลงานวิจัย  ศึกษาค้นคว้างานวิจัยใน        
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการแกป้ัญหา  
การน าผลการวิจยัไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอนและท าวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรยีน 

1043002 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
             Research for Learning Development 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ในการวิจัย  การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้
และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  การน าผลการวิจัยไปใช้ใน        
การจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 
 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556จ านวน 1 มาตรฐานความรู้ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 7การวิจยัเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

 1063005 การประกนัคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Quality Assurance  

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- เพ่ิมรายวิชาบังคับและจัดท า
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องและ
ครอบคลมุตามประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ 
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 จ านวน  
1 มาตรฐานความรู้ ดังนี ้
- มาตรฐานที่ 10 การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
-การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
*เป็นไปตามกรอบความรู้วิชาชีพครู 
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1003101 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีครูระหว่างเรียน 1         1(90)
   Practicum  1 
การศึกษาสังเกตและฝึกการเป็นผูช่้วยครู เกี่ยวกับธรรมชาติและ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนการบริหารจดัการของนักเรยีนสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ในระดับประถมศึกษาหรือ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกการสังเกตและมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1        1(90)
   Practicum  1 
สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษา
เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการใน
ช้ันเรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของ
ความเป็นครู 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                 1(90) 
             Practicum  2 
ศึกษา  สังเกตและฝึกการเป็นครูผู้ช่วย  วางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้  
วิเคราะห์ อภิปราย  แผนการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษาหรือตาม
กลุ่มสารการเรียนรู้สาขาวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  น ามาใช้
ทดลองใช้ในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ภายใต้การนิเทศของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู 

1004102 การฝึกปฏบิติัวิชาชพีครูระหว่างเรียน 2         1(90)
   Practicum  2 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การ
ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และ       
การตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย
แก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  ปฏิบัติการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถ
ปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 

รายวิชาชีพครูเลือก 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 2(1-2-3)          
             Academic Camp Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ  PDCA การวา งแผน  (Plan) การด า เนิ นการ  (Do)              
การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงาน   การ
ด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการใน

 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ 2(1-2-3)           
            Academic Camp Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ  PDCA การวา งแผน (Plan) การด า เนิ นการ  (Do)              
การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงาน    การ

 
- คงเดิม 
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สถานศึกษา 
 

ด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการใน
สถานศึกษา 

 
 1063004  หลักการบริหารการศึกษา      2(1-2-3) 

     Principal of Educational Administration 
             บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการ
บริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา 
ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้น าและ  
ผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 

- เพ่ิมรายวิชาเลือกและจดัท าค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้
2(1-2-3)  
            Classroom  Management  and Environment for  
Learning  
แนวคิด หลักการและความส าคัญการบริหาร จัดการช้ันเรียน ห้องเรียน
สร้างสรรค์และกลยุทธ์การบริหารจัดการช้ันเรียน  สิ่งแวดล้อมเพื่อ      
การเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย 
แหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น   และแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพัฒนาท่ี ยั่งยืน 

 - ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหาซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาการจดัการเรียนรู้และ         
การบริหารจัดการในช้ันเรียน  
 
 

 1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
  Skills and Techniques of Learning Management

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญัของทักษะการสอน และเทคนิค      
การจัดการเรยีนรู้  

- เพ่ิมรายวิชาเลือกและจดัท าค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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 1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 2(1-2-3) 

             Educational Administration Leadership  
แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับ
บุคคล  ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้    
ก ารจั ดกา รและพัฒนาทรั พยากรทางกา รศึ กษา ในบริ บทของ                 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบรูณา
การกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทางการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

- เพ่ิมรายวิชาเลือกและจดัท าค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 2(1-2-3)       
             Medias  Texts Construction 
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบ
คุณภาพวิเคราะห์ การสร้างและการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน 2(1-2-3)       
             Medias Texts Construction  
การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้า
มามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์
และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่าง
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตาม        
ความเหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบัน 

 1043003   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) 
     Statistics for Data Analysis in Education   
    หลักการระเบียบวิธีการทางสถติิ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติ
ที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถติิอ้างอิง การเลือกใช้สถติิที่
เหมาะสมกับข้อมลูทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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 1053002 การแนะแนวและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4) 

 Guidance and Activities for Student Development   
ความหมาย  ความส าคญัและปรัชญาการแนะแนว   คณุสมบัติและ
จรรยาบรรณของครูแนะแนว หลกัการและประเภทของการแนะแนว    
การจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษาและ
ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนหลักการ
ขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)           
             Inclusive Education  
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความส าคัญของการศึกษาพิเศษ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภท
เด็กพิเศษการปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค    
การสอน การจัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)    
             Inclusive Education  
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พื้นฐานของ
การศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม 
บริการสนับสนุน และการออกแบบสากล 

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เปลี่ยนรายวิชาชีพครูบังคับเป็นราย 
วิชาชีพครูเลือก 

 1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(2-0-4) 
 Thai Language for Communication of Teachers  

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการ 
 
 
 

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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 1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(2-0-4) 

  English for Communication of Teachers 
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษใน    
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(2-0-4) 
 Chinese for Communication of Teachers 

การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพดู 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจดั       
การเรยีนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 

 1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 2(1-2-3)       
             Computers for Education 
ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และ      การ
สืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการศึกษา 

- เพ่ิมรายวิชาตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู 1 1(0-2-1) 
            Technology for Teachers 1 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสาร 
และสร้างสรรค์งานด้วยข้อความ ภาพ กราฟและสัญลักษณ์ต่างๆ  
 
 
 

 - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1031102 เทคโนโลยีส าหรับครู 2 1(0-2-1) 
            Technology for Teachers 2 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสาร
และการสรา้งสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอื่นๆ  ด้วย
โปรแกรมประยุกต์ตา่งๆ  

 - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3)   
             Educational Innovation 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรม
การศึกษา การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรยีนการสอน  
ฝึกปฏิบัติการศึกษาสภาพปญัหาการเรยีนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอ
รูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม  ท าการผลิตเพื่อน าไปทดลองใช้และ
ปรับปรุงแก้ไข   
 

 - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน 2(1-2-3)   
            Classroom Research 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในช้ันเรียน อภิปรายความส าคัญ
และกระบวนการ วิจัยในช้ันเรยีน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมลูเพื่อ
ก าหนดปัญหาวจิัยในช้ันเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยเีพื่อแก้ปัญหา
ทางการศึกษา ออกแบบและเขียนโครงร่างการวจิัย ด าเนินการทดลองเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลความหมายข้อมลู เขียนรายงานการวิจยั 
น าเสนอผลการวจิัย   
 
 
 

 - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
            Educational Innovation Research and 
Development 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการวจิัยและพัฒนานวตักรรมการศึกษา    
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ของการปฏิบัติงานทางการศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมิน
นวัตกรรมการศึกษา การทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา การประเมนิ และ
ปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา การเผยแพร่นวตักรรมการศึกษา ประเภท
ของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมลู เสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบตัิการวิจยั เขียน
รายงานการวิจยัและประเมินคณุภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา  

 - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1052001  ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม2(2-1-3)   
             Theories and Group Dynamics Practice  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎสี าคญัที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎกีารแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพนัธ์
ระหว่าง บุคคล เป็นต้น องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่อ
ความหมาย กระบวนการท างานกลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม 
และปฏสิัมพันธ์ของสมาชิกในกลุม่ การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อ
พัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้องค์กรและการแก้ปญัหา
กลุ่ม เน้นการฝึกปฏบิัต ิ
 
 

 - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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1052001 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(2-0-4)   
            Adolescence Guidance Psychology 
ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพฒันาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ 
ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับ
การแนะแนวเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ 
สังคม ส่วนตัวแนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่น
โดยใช้กระบวนการแนะแนว 

 - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1083002 การให้บริการชว่ยเหลือระยะแรกเร่ิม 2(2-0-4) 
             Provision of Early Intervention Services 
ความหมาย ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ปญัหา
และความต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้
การปรึกษาและท างานร่วมกับพ่อแม่และครอบครัว องค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 - ตัดรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

วิชาชีพครูปฏิบัต ิ
1004103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                6(540) 
             Internship 1 
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้ใน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช้ การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธี ใน
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมิน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและ

วิชาชีพครูปฏิบัต ิ
1005103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                 6(540) 

 Internship 1   
การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนสรา้งความรูด้้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตดัสินผลการเรียน   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปนัความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และ
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย   

  -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 
ว่าด้วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 
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รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครู
ประจ าช้ัน งานธุรการช้ันเรียน งานบริการ งานแนะแนว งานกิจกรรม
นักเรียนและงานความสัมพันธ์กับชุมชน   

 

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                6(540)      
             Internship 2 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมา 

1005104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                  6(540)  
  Internship 2 

การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู้ การวิจยัเพื่อพัฒนาผู้เรยีน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรอื
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหวา่งฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
การประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย  

 -ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องและครอบคลุมตามประกาศ
คณะกรรมการคุรสุภา เรื่อง สาระความรู้ 
สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพพ.ศ. 2556 
ว่าด้วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 

  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 

 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1251101 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Linguistics  for  Teacher  of  Thai  
ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของภาษา ความหมายและขอบข่ายของวิชา
ภาษาศาสตร์   ศึกษาระบบเสียง  ระบบค าและระบบกลุ่มค า          
การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการทางภาษาศาสตร์   การประยุกต์ใช้ความรู้
และวิธีการทางภาษาศาสตร์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย  
 

1251102 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Thai Linguistics   
ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของภาษา   ศึกษาระบบเสยีง  ระบบค าและ
ระบบกลุม่ค า   การวิเคราะหภ์าษาตามวิธีการทางภาษาศาสตร์         
การประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการทางภาษาศาสตร ์ 

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
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1251201 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
            Development of Thai Literature 
พัฒนาการของวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย จนถึงสมยัรัชกาลที่ 6  สรปุ
ความรู้ วิเคราะห์ วิจารณ์ เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัตศิาสตรแ์ละ
วิถีชีวิตในสังคมอดีต ประเมินค่าดา้นวรรณศิลป์ในฐานะเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งสังเคราะห์ข้อคิดเรื่อง ให้เหตุผลในการ
คัดเลือกวรรณคดีบางเรื่องบางตอนท่ีใช้จัดการเรียนการสอนในระดบั
ต่างๆ ฝึกเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน
วรรณคดีมรดกในระดับช้ันต่างๆ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

1251201 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
             Development of Thai Literature 
พัฒนาการของวรรณคดีไทยสมยัสโุขทัย จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6  เชื่อมโยง
กับการเรยีนรู้ทางประวตัิศาสตร์และวิถีชีวิตในสังคมอดตี 

-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1251203 การสอนวรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 
 Literary Criticism for Teachers 
ทฤษฎี ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวการวิจารณ์วรรณกรรม บทวิจารณ์
วรรณกรรมท้ังในอดีตและปจัจุบัน ตลอดจนฝึกวิจารณ์งานเขียนประเภท
กวีนิพนธ์ สารคดี และบันเทิงคด ี
 

1254204 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 
             Literary Criticism   
พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม    
การประเมินค่าวรรณกรรม ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์และวิพากษ์วรรณกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการวิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณ 

-  ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1251301 การฟัง การพูดเพ่ือผลสัมฤทธิ์  3(2-2-5)   
             Speaking and Listening for Achievement        
หลักการฟัง การดู และการพูดประเภทต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นส าหรบัครู 
ปัจจัยที่สรา้งผลสัมฤทธ์ิ  การสร้างบุคลิกภาพ การใช้เสียง กิริยาท่าทาง 
การสร้างความมั่นใจในการพดู การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด หลักการ
พูดในท่ีชุมชน เน้นการฝึกพูดอภิปราย การกล่าวรายงาน กล่าวสรุป ฝึก
การฟังเรื่องราวต่าง ๆ สรุป ขยายความอย่างสรา้งสรรค์และพูดสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย เน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกช้ันเรยีน 

1251301 การฟัง การพูดเพ่ือผลสัมฤทธิ ์3(2-2-5) 
            Speaking and Listening for Achievement 
หลักการฟัง การดู และการพูดประเภทต่างๆ การพูดในท่ีชุมชน พลงัภาษา 
เทคนิคการพูดในสถานการณ์ต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
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1251302  การเขียนภาคนิพนธส์ าหรับครูภาษาไทย   3(2-2-5) 
      Academic Writing for  Teacher  of  Thai      
หลักการเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ ส่วนประกอบของภาคนิพนธ์
และสารนิพนธ์  ฝึกการเขียนภาคนิพนธ์ส าหรับครูภาษาไทย ศึกษา    
การวางโครงเรื่อง การรวบรวมข้อมูล  วิธีการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม เน้นการฝึกปฏิบตัิทั้งใน
และนอกช้ันเรียน   

 - ตัดรายวิชา เพราะเนื้อหาซ้ าซ้อน
กับรายวิชาการวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย 

1251502 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
             Writing Children  
ศึกษาประเภทและพัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็ก วิเคราะห์หนังสือ
การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งหนังสือ
เรียน หนังสืออ่านเพิม่เตมิ ตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 
ทั้งด้านเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝกึหัด วิเคราะห์เทคนิคการเลือกสรา้ง
เรื่อง สอดแทรกคณุธรรม   ภาพประกอบ   การเลือกขนาดอักษร และ
การจัดรูปเลม่   

1253306 การเขียนหนังสือส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
             Writing Children’s Books   
ศึกษาประเภทและพัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็ก วิเคราะห์
องค์ประกอบ กลวิธีการเขยีนของหนังสืออ่านนอกเวลา ตามรายชื่อที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ตลอดจนศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก 
และมีการฝึกปฏิบัตเิพื่อสร้างหนังสือส าหรับเด็ก 

-ปรับปรุง รหัสวิชาและช่ือวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1252102  ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
             English  for  Teacher  of  Thai  
ศึกษาลักษณะและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ  การลงเสียงเน้นหนัก
ในค าและระดับเสียงสูงต่ าในประโยค  การอ่านสัทอักษรการวิเคราะห์
และฝึกออกเสียงท่ีเป็นปญัหา  ศึกษารูปแบบและวัฒนธรรมเพื่อฝึก    
การใช้ภาษาในการสื่อสารเบื้องต้น  ตลอดจนโครงสร้างไวยากรณ์
พื้นฐานในภาษาอังกฤษ 
 

1253104  ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
             English  for  Teacher  of  Thai  
ศึกษาลักษณะและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ  การลงเสียงเน้นหนักใน
ค าและระดับเสยีงสูงต่ าในประโยค  การอ่านสัทอักษรการวิเคราะห์และฝึก
ออกเสียงท่ีเป็นปัญหา  ศึกษารูปแบบและวัฒนธรรมเพื่อฝึกการใช้ภาษาใน
การสื่อสารเบื้องต้น  ตลอดจนโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานในภาษาองักฤษ 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
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1252202 วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 3(2-2-5) 
            Thai Folk Literature for Teachers  
ศึกษาลักษณะและประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นโดยทั่วไป ค้นหา
วรรณกรรมท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ (เน้นการศึกษาวรรณกรรมของ
จังหวัดก าแพงเพชรเป็นหลัก) ฝึกวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดก าแพงเพชร เช่น นิทาน ต านาน เพลงพ้ืนบ้าน กลวิธีการคดัเลือก
วรรณกรรมท้องถิ่นเข้ามาสอนในช้ันเรียนระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ฝึกเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ  
การสอนวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับชั้นต่างๆ ท้ังประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

1253203 วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 3(2-2-5) 
             Thai Folk Literature for Teachers 
ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นโดยทั่วไปค้นหาวรรณกรรม
ท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ วรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร  

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1252304 การแต่งค าประพันธ์ 3(2-2-5) 
             Poetry Composition   
ศึกษาที่มา รูปแบบ กลวิธีการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง ประเภทต่าง 
ๆ ฝึกแต่งค าประพันธ์และฉันทลักษณ์ประเภทต่างๆที่ต้องใช้สอนใน
โรงเรียน ศึกษาภาษาวรรณศิลป์ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและประเมิน
คุณค่าค าประพันธ์หรือกวีนิพนธ์ รูปแบบวิธีสอนการเขียนร้อยแก้วและ
ร้อยกรองส าหรับนักเรียนระดับช้ันต่างๆส่งเสรมิความคดิริเริ่มสร้างสรรค์
เป็นรายบุคคล 

1252302 การแต่งค าประพันธ์ 3(2-2-5) 
             Poetry Composition  
รูปแบบ ฉันทลักษณ์ กลวิธีการเขยีนร้อยกรอง ประเภทต่าง ๆ และฝึกแต่ง
ค าประพันธ ์

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
 

1252307 การอ่านเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6) 
             Critical Reading  
อ่านวิเคราะหจ์ุดมุ่งหมายของงานเขียนและงานประพันธ์ เทคนิคการ
อ่านงานเขียนแต่ละประเภทท่ีเป็นลักษณะค าประพันธ์ที่ต้องใช้สอนใน
โรงเรียน เช่น กลอนสี่ กลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 ฝึกฝน

1252303 การอ่านเชงิวิเคราะห์  3(2-2-5) 
             Critical Reading                                     
อ่านวิเคราะหจ์ุดมุ่งหมายของงานเขียน ฝึกฝนการอ่านเพื่อจุดมุ่งหมาย
ต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้ ความคดิ อ่านเพื่อสุนทรีย์และความบันเทงิและ
อ่านเพื่อฝึกวิจารณญาณ 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
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การอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายตา่งๆ เพือ่รวบรวมความรู้ ความคดิ อ่านเพือ่
สุนทรีย์และความบันเทิงและอ่านเพื่อฝึกวิจารณญาณ 
1252501 การสร้างบทเรียนภาษาไทย   3(2-2-5) 
             Production  of  Teaching  Materials            
ส ารวจ  วิเคราะห์และประเมินค่าบทเรียนภาษาไทย แนวคิดการสรา้ง
บทเรียนภาษาไทย ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อ
สร้างบทเรยีนภาษาไทยให้สอดคลอ้งกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษาไทยตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1252501 การสร้างบทเรียนภาษาไทย   3(2-2-5) 
             Production  of  Thai Language Lessons 
ส ารวจ  วิเคราะห์และประเมินค่าบทเรียนภาษาไทย แนวคิดการสรา้ง
บทเรียนภาษาไทย ศึกษาสาระ และมาตรฐานการเรียนรูภ้าษาไทย เพื่อ
สร้างบทเรยีนภาษาไทยมเีนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน
การเรยีนรู้ภาษาไทยตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลของผู้เรยีน ผ่านการประเมินคุณภาพของบทเรียนที่สรา้งขึ้น
อย่างเป็นระบบ                                                              

 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1253103 หลักภาษาไทยส าหรับครู   3(3-0-6) 
             Thai Grammar for Teachers  
กฎเกณฑ์ของหลักภาษาไทย การใช้ถ้อยค าในภาษาไทย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ใน      
การจัดการเรยีนการสอน  ฝึกเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมในการสอนหลักภาษาไทยในระดับช้ันต่างๆ ทั้งประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

1251101 หลักภาษาไทยส าหรับครู    3(2-2-5) 
             Thai Grammar for Teacher  
ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค า  ระบบ
ประโยค  วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ลักษณะภาษาค า
ยืม ศึกษาชนิดของค าบาลี ภาษาสนัสฤต ภาษาเขมร และน าความรู้
เกี่ยวกับหลักภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
-ปรับปรุง หน่วยกิต เพ่ือฝึก
ปฏิบัติการสอนเพื่อการน าไปใช้สอน
ได้จริง 

1253204 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6) 
             Contemporary Literature  
ศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่าง ๆ โดยเชิงวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบ
วรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่าง ๆ โดยเน้นลักษณะเฉพาะ แนวคิดและ
คุณค่าทั้งนี้เลือกศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันบางเรื่องและบางประเภท
อย่างละเอียด 

1253205 วรรณกรรมปัจจุบัน 3(2-2-5) 
             Contemporary Literary 
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ตั้งแตส่มัยรัชกาลที่ 5 
จนถึงปัจจุบันท้ังในด้านลักษณะเฉพาะ แนวคิด รูปแบบ คณุค่า และ
องค์ประกอบของวรรณกรรม 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
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-ปรับปรุง หน่วยกิต เพื่อฝึก
ปฏิบัติการสอนเพื่อการน าไปใช้สอน
ได้จริง 

1253303 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย 3(2-2-5) 
             Reading Technique  
ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ท านองเสนาะ ค าประพันธ์ไทยทุกชนดิที่
ปรากฏในหนังสือเรียน แบบเรียน และวรรณกรรมไทยสมัยต่างๆ ฝึก
อ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับของค าประพันธ์และ
ถูกต้องตามลลีา ท่วงท านองอันเป็นลักษณะเฉพาะของค าประพันธ์ 
เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งและเกดิอารมณ์คล้อยตาม 

1253304 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย 3(2-2-5) 
             The Art of Reading Thai Poetry  
ฝึกอ่านบทร้อยกรองแบบท านองเสนาะของค าประพันธ์ไทยทุกประเภท 
และฝึกอ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตามฉันทลักษณ ์

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1253603 เรียนรู้ภาษาผ่านการละเล่นไทย 3(2-2-5) 
             Learning Thai Language by Thai Entertainment  
การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะและประยกุต์
ภาษาศิลปะการใช้ถ้อยค าส านวนโวหารผ่านการแสดงทักษะการละเล่น
ของไทย น ามาส่งเสริมการเรียนรูอ้ย่างเป็นกระบวนการแสดง          
เพื่อการสื่อสารความคิดและอารมณ์   

1252604 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเลน่ไทย 3(2-2-5) 
             Language and Culture in Thai Plays  
การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยและวฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษา และการใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร เพื่อใช้ในการละเล่น
ไทย ศึกษาภาพสะท้อนและแนวคดิ ตลอดจนความเชื่อทางสังคมใน
การละเล่นไทย 

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1253604 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 
            Teaching Behavior on Thai Language in Primary 
Education Level  
ศึกษาหลักสตูรและเอกสารหลักสตูรภาษาไทยระดับประถมศึกษา     
การวิเคราะห์ความรู้ด้านวรรณกรรม หลักภาษา และทักษะภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา เน้นการปฏิบตัิการจัดรูปแบบการเรยีนรู้ การจดั
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะการผลิตและการใช้สื่อ              

1253602 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 
             Teaching on Thai Language in Primary Education 
Level  
หลักสตูรภาษาไทยระดับประถมศกึษา  การวิเคราะห์สาระการเรยีนรู้  
เน้นการปฏิบตัิการจดัรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทักษะ
การสอน การสื่อสารของครูระดับประถม ลักษณะการจัดประสบการณ์
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ศึกษาการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
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การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ การทดลองใช้แผน  
การจัดการเรยีนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
1253605 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา3(2-2-5) 
             Teaching Behavior on Thai Language in 
Secondary Education Level  
ศึกษาหลักสตูรและเอกสารหลักสตูรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา      
การวิเคราะห์ความรู้ด้านวรรณกรรม หลักภาษา และทักษะภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา  เน้นการปฏิบตักิารจัดรูปแบบการเรียนรู้ การจดั
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะการผลิตและการใช้สื่อ           
การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ การทดลองใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 

1254603 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา3(2-2-5) 
             Teaching on Thai Language in Secondary 
Education Level 
หลักสตูรและเอกสารหลักสตูรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา                 
การวิเคราะห์ความรู้ด้านวรรณกรรม หลักภาษา และทักษะภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา  เน้นการปฏิบตักิารจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั การจดัประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรยีนรู้ การวางแผนและการเขยีนแผนการจดัการ
เรียนรู้ การทดลองใช้แผนการจัดการเรยีนรู้ในสถานการณจ์ าลอง 

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
 

1255402 สัมมนาการสอนทางภาษาไทย   3(2-2-5) 
             Seminar on Thai Language  
ศึกษาวิธีการจัดการสัมมนา วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยจาก
แหล่งข้อมูลตา่ง ๆ  ตลอดจนรวบรวมค า  ส านวนภาษาและประโยคที่ใช้
ในปัจจุบันท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน   อภิปรายผลดีและผลเสียของ
การใช้ค า  ส านวนและประโยค   สรุปเป็นกฎเกณฑ์เพื่อน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดี   รวมทั้งการศึกษา หาความรู้จากเอกสารต ารา
ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ   ตลอดจนวิทยากร   ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการใช้ภาษาไทย 
 
 
 

1254401 สัมมนาการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)    
             Seminar on Thai Language Teaching 
วิธีการจัดการสัมมนา วิเคราะห์ปญัหาการใช้ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับจดัการเรียนการสอนได ้  

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
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1253104 ความสมัพันธ์ของภาษากบัวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
             Language and Cultural Relationships          
ศึกษาการใช้ภาษา ถ้อยค าส านวนที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและวิถีชีวติ  
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาษาเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมไทย 
ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสรมิให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษา
ในการสืบทอดวัฒนธรรม  เน้นการน ามาใช้ได้อยา่งมีวิจารณญาณ                                                    

1253106 ความสัมพันธข์องภาษากับวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
             Language and Culture Relationships                                   
การใช้ภาษา ท่ีสัมพันธ์ของภาษกบัวัฒนธรรม  วิถีชีวิตไทย ความเชื่อ และ
ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนแนวโน้มความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรมใน
อนาคต วิเคราะห์บทบาทของครูในการส่งเสริมภาษาไทย ตลอดจนการ
แปรเปลีย่นของภาษาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคม  และวัฒนธรรมของ
ไทยประชาคมอาเซียนของโลก                    

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1254105 ถ้อยค าส านวนไทย 3(2-2-5) 
             Idiomatic Expression in Thai  
ลักษณะ ท่ีมาและความหมายของถ้อยค า ส านวน โวหาร ค าพังเพย 
สุภาษิต วิเคราะห์สภาพสังคม และวัฒนธรรมจากส านวนไทย การใช้
ส านวนไทยให้ถูกต้องเหมาะสม การสร้างสรรค์ถ้อยค าส านวนไทยใน
รูปแบบใหม ่
 

1252105 ถ้อยค าส านวนไทย 3(2-2-5) 
             Idiomatic Expression in Thai  
ลักษณะ ท่ีมาความหมายและภาพสะท้อนสังคม ของถ้อยค า ส านวน  ค า
พังเพย สุภาษิต ศึกษาและวิเคราะห์ การสรา้งสรรค์ถ้อยค าส านวนไทยใน
รูปแบบใหม่ และการอนุรักษ์ สืบทอดถ้อยค าส านวนไทย 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1255106 ภาษาถิ่น  3(2-2-5)        
             Dialectology      
ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น การจ าแนกภาษาไทยถ่ินในประเทศไทย    
ความแตกต่างของภาษาไทยถ่ินในด้านเสยีง ค า ประโยค ความหมาย  
ฝึกเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ภาษาไทยถ่ินประยุกต์ ใช้ความรู้วิชาภาษา
ถิ่นในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย                                                                                                    

1254107 ภาษาไทยถิ่น 3(2-2-5)                     
             Thai Dialectology                                                                     
ความหมายของภาษาถิ่น การจ าแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย     
ความแตกต่างของภาษาไทยถ่ินในด้านเสยีง ค า ประโยค ความหมาย    
ฝึกเก็บข้อมูลและวเิคราะห์ภาษาไทยถ่ินประยุกต์ ใช้ความรู้วิชาภาษาถิ่น
ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย                                                                                                                                                   

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1252405 วรรณกรรมเอกของไทย 3(2-2-5) 
             Prominent Literature  
ศึกษาลักษณะของวรรณคดีส าคัญของแต่ละยุค  ทั้งร้อยแก้วและร้อย
กรองในแง่ประวัติ   กลวิธีการแต่ง คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อการ

1252202 วรรณกรรมเอกของไทย 3(2-2-5) 
             Masterpieces of Thai Literary Works 
ศึกษาลักษณะของวรรณคดีส าคัญของแต่ละยุคตั้งแต่สมยัสโุขทัยจนถึง
รัตนโกสินทร์ ศึกษาด้านกลวิธีการแต่ง คุณค่าทางวรรณศลิป์  ภาพสะท้อน

-ปรับปรุง วิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
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สร้างสรรค์งานของนักเขียนรุ่นหลงั  ศึกษาวรรณคดีทีไ่ดร้ับการยกยอ่งใน
รูปแบบต่าง ๆจากอดีตถึงปัจจุบัน  เช่น  ลิลิตพระลอ  โครงก าสรวล     
กาพย์เห่เรือ  อิเหนา  ขุนช้างขุนแผน  สามก๊ก  พระอภัยมณี   เป็นต้น   
เน้นการศึกษาวรรณคดีเพื่อ   ความซาบซึ้งในคุณค่าต่าง ๆ 

ทางสังคม ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม ตลอดจนอิทธิพลที่มตี่อการ
สร้างสรรค์งานของนักเขียนรุ่นหลงั 

 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1252205 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 3(2-2-5)    
             Literature on Thai Customs          
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดขีนบประเพณีและศาสนา วรรณศลิป์  
ปรัชญา  ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา     
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ   ศาสนาพิธีกรรมกับวรรณคดี     ศึกษา
ทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม                      

1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 3(2-2-5) 
             Literature on Thai Customs and Religions 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดขีนบประเพณีและศาสนาสมยัต่างๆ 
วรรณศิลป์  ปรัชญา  ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและ
ศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือ  ศาสนา พิธีกรรมกับวรรณคดี  
ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม 

 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1253507 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 3(2-2-5) 
            Thoughts from Literature and Literary works  
ศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีบางตอนท่ีมีแนวต่างๆกัน  ศึกษาด้าน
ปรัชญา ความคดิ ภาษา และอรรถรส   ตลอดจนกลวิธีการแสดงออก
ของแนวคิดนั้น ๆ  สังเกตอิทธิพลของสังคมที่มีต่อวรรณกรรม หรือ
อิทธิพลของวรรณกรรมที่มตี่อสังคม   แง่คิดที่ได้รับจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม ปรัชญา 
ศาสนา       

1253207 คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม 3(2-2-5) 
             Literature and Literary Works Value  
ศึกษาคุณค่าด้านวรรณศลิป์ ตลอดจนคุณคา่และภาพสะท้อนด้านสงัคม
จากวรรณคดีและวรรณกรรม 

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
 

1254508 วรรณกรรมนิทาน 3(2-2-5) 
             Literary Tales  
ประวัติและลักษณะของวรรณกรรมนิทาน  ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองทั้ง
นิทานไทยท้องถิ่นและสากลในด้านขนบนิยมในการแต่ง  รูปแบบ  
เนื้อหา  ภาษา  ตลอดจนคุณค่าและอิทธิพลของวรรณกรรมนิทานท่ีมีต่อ
สังคม                                                                                            

1254208 วรรณกรรมนิทาน 3(2-2-5) 
              Literary Tales  
ประวัติและลักษณะของวรรณกรรมนิทาน  ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองทั้ง
นิทานไทยท้องถิ่นและสากลในด้านขนบนิยมในการแต่ง  รูปแบบ  เนื้อหา  
ภาษา  ตลอดจนคุณคา่และอิทธิพลของวรรณกรรมนิทานท่ีมีต่อสังคม                                                                                            

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
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1252405 เขียนรายงานจากการค้นคว้า 3(2-2-5) 
             Report  Writing Form Reference Materials          
ฝึกการเขียนรายงานการค้นคว้า   เริ่มด้วยการตีความความหมายของ
หัวข้อเรื่อง  การวางโครงเรื่อง วิธคี้นคว้าหรือวิธีรวบรวมข้อมูลจาก    
การอ่าน  การเรยีบเรยีงเนื้อความ   การใช้ถ้อยค าที่มีน้ าหนัก การอ้าง
เหตุผล  เชิงอรรถ  ดรรชนีและบรรณานุกรม 

1252308 การเขียนรายงานจากการค้นคว้า 3(2-2-5) 
             Report Writing from the Studies 
ฝึกการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมลูต่างๆ ตามหลกัการ
เขียน    

 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1253406 การเขียนเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 
             Writing for Advertising and Public Relations    
ลักษณะของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักการเขียนโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ ฝึกเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ใช้กับ
สื่อสิ่งพิมพ ์     

1253309 การเขียนเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ ์3(2-2-5) 
             Writing for Advertising and Public Relations  
ความรู้องค์ประกอบพ้ืนฐานการเขยีนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
เทคนิคและรูปแบบสร้างงานเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ที่ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 
 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
 

1253508 อ่านและเขียนเอกสารทางราชการ  3(2-2-5)       
            Reading  and  Writing  in  Government  Docume
ศึกษาความหมาย ลักษณะและประเภทของเอกสารทางราชการ  ฝึก
อ่านและวิเคราะหเ์อกสารเหล่านั้น  เพื่อเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเขียน
เอกสารทางราชการประเภทตา่ง ๆ ในสถานศึกษาและงานวิชาการใน
โรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ 

1254305 การเขียนหนังสือราชการ   3(2-2-5)      
             Writing in Academic Document  
ความหมาย ลักษณะและประเภทของเอกสารทางราชการ ฝึกเขียน
เอกสารทางราชการประเภทตา่งๆ ในสถานศึกษาและงานวิชาการใน
โรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ   

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1255509 การเขียนเพ่ือการพัฒนาตน 3(2-2-5) 
            Writing for Self Development  
หลักและวิธีการเขียนเพื่อพัฒนาคุณภาพตนทีส่่งเสริมความคิดและอดุม
คติในการเป็นพลเมืองที่ดี มีมโนทศัน์และจติส านึกท่ีสร้างสรรคค์ุณคา่
ของตนเพื่อสังคม  การเขียนแสดงความรู้ อธิบายวิธีการท างานหรือวิธี

1253307 การเขียนเพ่ือการพัฒนาความเป็นครู 3(2-2-5) 
             Writing for Development of Self-actualization for 
Teacher  

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
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ประกอบสิ่งของบอกทิศทาง  อธิบายความรูเ้ฉพาะวิชา   ฝึกจดบันทกึ
ข้อความที่มีผูส้่งไว้ให้บอกแก่ผู้อื่น ฝึกเขียนแสดงความคดิเห็น   และ
ตระหนักถึงความรับผดิชอบในงานเขียนของตน 

การเขียนสารคดีประเภทตา่งๆเพือ่การสื่อสารผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ การ
เขียนแสดงความรู้ ฝึกจดบันทึกข้อความที่มีผูส้่งไว้ให้บอกแก่ผู้อื่น ฝึกเขียน
แสดงความคดิเห็น  และตระหนักถึงความรับผดิชอบในงานเขียนของตน 

-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
 

1252401 ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(2-2-5)  
             Study of Thai language and Literature Research 
หลักการและวิธีการค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม  ระเบียบ
วิธีการน าผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอนใน
สถานศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบตา่ง ๆ  ศึกษางานวิจัย
ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องให้ครอบคลุมสาขาวรรณคดี หลักภาษา และการใช้
ภาษา 
 
 

1252403 ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(2-2-5) 
             Study of Thai Language and Literature 
หลักการและวิธีการค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม  ระเบียบวธิีการ
น าผลหรือขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัไปประยุกต์ใช้สอนในสถานศึกษา และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ทางภาษาและวรรณกรรมไทย 

-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1255503 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
            Research Work in Thai  
ศึกษาวิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย    การเลือกหัวข้อและ    
การเขียนเคา้โครงการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ การจ าแนก วิเคราะห์และ        
การตีความขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจัย ฝึกเขยีนงานวิจัยใน
ขอบข่ายของวิชาภาษาไทย 

1254402 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Research in Thai Language Teaching  
วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทยการเลือกหัวข้อและการเขียนเค้า
โครงการวิจัย การก าหนดวตัถุประสงค์และกรอบความคดิ   วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ด าเนินการวิจัยทางการสอนภาษาไทย 

-ปรับปรุง แก้รหัสวิชาเพื่อจัดล าดบั
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

1253503 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-
5) 
             Speaking on Medias Broadcasting  
หลักการและวิธีการพดูทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะ
โฆษก พิธีกร ผู้จัดรายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว ตลอดจน    

1254502 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
             Speaking on Media Broadcasting and Radio 
Television  
ทฤษฎี รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการใช้ภาษา ในการฟัง  ดู พูด อ่าน 
และเขียน ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร   

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
การบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความรูเ้กี่ยวกับ  
การสอบเป็นผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ ์

ผู้จัดรายการ ฝึกอ่านตามบท การอ่านข่าวและบุคลิกภาพของนัก
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับการสอบเป็นผู้ประกาศ
ของกรมประชาสมัพันธ์ 

1252504 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
            Thai Document  
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดท าเอกสารภาษาไทย รูปแบบหนังสอื
ราชการและเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์การ รูปแบบงานเอกสารทาง
วิชาการ ฝึกปฏิบัติการจดัท าเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร ์

1254503 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
            Thai Documents Management with Computer  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดท าเอกสารภาษาไทย รูปแบบหนังสือ
ราชการและเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์การ รูปแบบงานเอกสารทาง
วิชาการ การจัดท าเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร ์

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
 

1254601 นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Thai for Recreation Purposes  
เพลงและกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสรมิการเรียนการสอนภาษาไทย 
เนื้อหา รูปแบบ และท่วงท านองที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ผลิตและ
สร้างสรรคเ์พลงและกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเหมาะสม 

1254607 นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Recreations for Thai Language  
บูรณาการเนื้อหาภาษาไทย เพื่อสร้างกิจกรรมนันทนาการทางภาษาไทย 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
 

1255602 การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน3(2-2-
5) 
            The Organization of Thai Language Promotion 
Activities in school  
กลวิธี ลักษณะกระบวนการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยท่ี
ถูกต้องในโรงเรียน ท้ังรูปแบบที่เปน็ทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และ
รูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์ เช่น นิทรรศการ โครงงาน ชมรม 
เป็นต้น 
 
 

1254605 การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการใช้ภาษาไทยในสถานศกึษา          
3(2-2-5) 
             Activities Organization to Promote the Use of 
Thai Language in School  
มโนทัศน์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หลักการและทฤษฎี 
รูปแบบและกระบวนการจัดกจิกรรมเกม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน  
ฝึกการสื่อสารของครู การพูด การโต้ตอบกับนักเรียน เขียนกระบวนการ
และจัดกจิกรรม โดยเน้นการบรูณาการกิจกรรมกับการสอนในสถานศึกษา   

-ปรับปรุง ช่ือวิชาภาษาไทย  
-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
-ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1254606 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Innovation of Learning Activities in Thai  
กลวิธีการสร้าง และผลติสื่อการเรยีนการสอนภาษาไทย ศึกษานวตักรรม
จากงานวิจัยทางการเรยีนการสอนภาษาไทย การน าสื่อในการเรียน   
การสอนใหม่ๆ  มาใช้ในการจัดการสอนภาษาไทยในระดบัประถมและ
มัธยมศึกษา 

1254606 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Innovative Learning Management in Thai  
กลวิธีการสร้าง และผลติสื่อการเรยีนการสอนภาษาไทย ศึกษานวตักรรม
จากงานวิจัยทางการเรยีนการสอนภาษาไทย เพื่อน ามาประยุกตฺใช้ในการ
จัดการสอนภาษาไทยในระดับประถมและมัธยมศึกษา 

-ปรับปรุง รหัสวิชาเพื่อจัดล าดับ
ความยากง่าย 
 -ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
 
 

 1253601 พัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
             Development of Thai Text Books  
พัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยพอสังเขป การวิเคราะห์หนังสอืเรียน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปัจจุบัน ทั้งด้านเนื้อหา 
กิจกรรมและแบบฝึก 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  

 1252103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 3(2-2-5) 
             Thai Language for Foreigners 
แนวทางการสอนหลักภาษาไทยเบือ้งต้น  วิธีการสอนระบบเสียง ระบบค า 
และระบบวากยสัมพันธ์ด้วยกลวิธีทางภาษาศาสตร์ รวมถึงวิธีการ
เสรมิสร้างทักษะทางภาษา วัฒนธรรมการใช้ภาษา อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ โดยเน้นฝึกการปฏิบตัิการสอนภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 1254608 นาฏยการเพ่ือการสอน 3(2-2-5) 
             Dramatization for Teaching  
ความเป็นมาของนาฏศลิป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รูปแบบการแสดง
ประเภทต่างๆ การน าวรรณกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรยีนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสตูร 

     ให้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

- คงเดิม  
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ภาคผนวก ค 
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
--------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์
ที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษา
ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



- 128 - 
 

 
 
                                                                         
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมี
การสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การ
อนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน        ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

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

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

  (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
  (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและ 

ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
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(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผล 
การศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้อง 
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอ 
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่
ขาดสอบนั้นได ้  
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียด
คะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”
ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล 
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอน
ไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอน
การลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณ ี
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียน
ครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
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  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้น
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 
13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 
วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้
บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า   5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 ภาค
เรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และ
ไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  
5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน  7  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  
9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  2 ปี สิ้นภาค
เรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบ
ตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
“F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   2 ปี 
ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
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  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
โดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับ
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ผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
กิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  



- 136 - 
 

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้อง
น าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๑๐๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะครุศาสตร์ 

........................................................................ 

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะครุศาสตร์  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะครุศาสตร์  เพ่ือให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 

 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ดร. ชัยรัตน์ บุมี  ประธาน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสุรีย์ พันธุ์แก้ว  กรรมการ 
 อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า  กรรมการ 
 อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ  กรรมการ 
 อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์  กรรมการ 
 ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  กรรมการ 
 

 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 ๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
 

๒.๑ สาขาวิชาพลศึกษา  
 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร      
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วัลลภ  ทิพย์สุคน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ฤทัยวรรณ  มีบ้านหลวง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เรืองศักดิ์  แสงทอง   ผู้ใช้บัณฑิต 
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   อาจารย์ประทวน  เข็มเพชร ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประจักสิน  บึงมุม ศิษย์เกา่ 

  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  กระบวนรัตน์      ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  บุญณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วัลลภ  ทิพย์สุคน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุพล  เพ็ชรบัว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ฤทัยวรรณ  มีบ้านหลวง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เรืองศักดิ์  แสงทอง   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประทวน  เข็มเพชร ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ประจักสิน  บึงมุม ศิษย์เก่า 

  ๒.๒  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี  ปณะราช อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรพงศ์  พวงมาลัย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วันวิสา รักพ่วง อาจารย์ประจ า 
   ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์  ศรสาลี ผู้ใช้บัณฑิต 
   ดร.บรรจบ  ภโูสดา ศิษย์เก่า 
 

  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพร  ริมชลการ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญา  เพียรสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาดี  ปณะราช อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรพงศ์  พวงมาลัย อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วันวิสา รักพ่วง อาจารย์ประจ า 
   ศึกษานิเทศก์ ประจักษ์  ศรสาลี ผู้ใช้บัณฑิต 
   ดร.บรรจบ  ภโูสดา ศิษย์เก่า 
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  ๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
         รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์มานพ ศรีเทียม อาจารย์ประจ า 
                   อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ อาจารย์ประจ า 
    อาจารย์กษมา  สุรเดชา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อมรา ทองใส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รุ่งณภา  บุญธรรมมี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อังคณา  พ่ึงพัก ผู้ใช้บัณฑิต 
 

  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาษ  เพ็งพุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
   ดร.สุชาดา  เจียพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์มานพ ศรีเทียม อาจารย์ประจ า 
                   อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ อาจารย์ประจ า 
    อาจารย์กษมา  สุรเดชา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อมรา ทองใส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รุ่งณภา  บุญธรรมมี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัชฎาภรณ์  โพธิ์พฤกษ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อังคณา  พ่ึงพัก ผู้ใช้บัณฑิต 
 
  ๒.๔ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์พิมพ์ชนก  เนยพลับ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ถิรวิท  ไพรมหานิยม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุกัญญา  ธรรมธีระศิษฎ์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วารุณี  วงษ์ศิลป์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์กนกวรรณ  อินทสูต ศิษย์เก่า 
   อาจารย์พันตรี  สีขาว ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ อาจารย์ประจ า 
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   อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์พิมพ์ชนก  เนยพลับ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ถิรวิท  ไพรมหานิยม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สุกัญญา  ธรรมธีระศิษฎ์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วารุณี  วงษ์ศิลป์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์กนกวรรณ  อินทสูต ศิษย์เก่า 
   อาจารย์พันตรี  สีขาว ศิษย์เก่า 

  ๒.๕ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เกชา  เดชา ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์สุภาพร  อินทา ศิษย์เก่า 
   อาจารย์เชาวลา  สุขโข ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลพร  เมฆไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
   รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เกชา  เดชา ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์สุภาพร  อินทา ศิษย์เก่า 
   อาจารย์เชาวลา  สุขโข ศิษย์เก่า 
 

  ๒.๖ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริะ  วิชชวุรนันท์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ปาริชาต  เตชะ อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช อาจารย์ประจ า 
   ดร.สามารถ  กมขุนทด ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
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   ดร.มีชัย  พลทองมาก ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี  เกสทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ยอดชาย  สายกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ณัฏฐณิชา  บัวคลี่  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจ า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริะ  วิชชวุรนันท์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ปาริชาต  เตชะ อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช อาจารย์ประจ า 
   ดร.สามารถ  กมขุนทด ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
   ดร.มีชัย  พลทองมาก ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
 
  ๒.๗ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
   รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิชย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์เลเกีย  เขียวดี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศรวัส  ศิริ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรภาส  กล้ากสิการ ศิษย์เก่า 
   อาจารย์นภากูล ธาตุ ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   อาจารย์เยาวเรศ  ภักดีจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์พัชรี  ดินฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
   อาจารย์นิสรา  วงษ์บุญมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า อาจารย์ประจ า 
   รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิชย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม อาจารย์ประจ า 
     อาจารย์เลเกีย  เขียวดี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศรวัส  ศิริ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์จิรภาส  กล้ากสิการ ศิษย์เก่า 
   อาจารย์นภากูล ธาตุ ศิษย์เก่า 
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  ๒.๘ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย อาจารย์ประจ า 
   ดร.ชัยรัตน์ บุมี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เฉลิม  ทองจอน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภคมน  ตะอูบ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เมธี  มธุรส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ยลดา  กระต่ายทอง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงศ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์เผ่าชาย  ชาญเชี่ยว ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อนุสร  อุดเถิน   ศิษย์เก่า  
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร  เรืองรอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย อาจารย์ประจ า 
   ดร.ชัยรัตน์ บุม ี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เฉลิม  ทองจอน อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ภคมน  ตะอูบ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เมธี  มธุรส อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ยลดา  กระต่ายทอง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ประเสริฐ  ทิพย์พิมพ์วงศ์ ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์เผ่าชาย  ชาญเชี่ยว ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์อนุสร  อุดเถิน   ศิษย์เก่า   
 

  ๒.๙ โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   อาจารย์ชลธิชา  สว่างไตรภพ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์แสงระวี  สังมณีโชติ อาจารย์ประจ า 

อาจารย์นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์Deng  Fei  อาจารย์ประจ า 
   ดร.ณัฐกรณ์  สารปรัง ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ชาติชาย  ระวังภัย ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ศาวพา  บัวศรี ศิษย์เก่า 
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   รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์     ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ภัทราพร  โชคไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   อาจารย์ชลธิชา  สว่างไตรภพ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์แสงระวี  สังมณีโชติ อาจารย์ประจ า 

อาจารย์นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์ อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์Deng  Fei  อาจารย์ประจ า 
   ดร.ณัฐกรณ์  สารปรัง ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ชาติชาย  ระวังภัย ผู้ใช้บัณฑิต 
   อาจารย์ศาวพา  บัวศรี ศิษย์เก่า 
 
  ๒.๑๐ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ชัยมงคล อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา อาจารย์ประจ า  
   ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ปราณี  เลิศแก้ว อาจารย์ประจ า 
   นางสาววิสากุล กองทองนอก ผู้ใช้บัณฑิต 
   นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด ศิษย์เก่า 
 
  รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
   ดร.ภาษกร แจ่มหม้อ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ชัยมงคล อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล อาจารย์ประจ า 
   อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา อาจารย์ประจ า  
   ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ประจ า  
   อาจารย์ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร อาจารย์ประจ า 
   นางสาววิสากุล กองทองนอก ผู้ใช้บัณฑิต 
   นางสาวสุมามาลย์ ฉลาด ศิษย์เก่า 
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สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ง   
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ นายมานพ  ศรีเทียม  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2522  การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(บางแสน) 
 2527  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(การสอนภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ภาระงานสอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1252302 การแต่งค าประพันธ์    3(2-2-5) 
 1252501 การสร้างบทเรียนภาษาไทย   3(2-2-5) 
 1251101 หลักภาษาไทยส าหรับครู    3(3-0-6) 
 1254603 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
 1255402 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย   3(2-2-5) 
 1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู   2(2-0-4) 

 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 - 
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ชื่อ นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2550  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          2552     ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู        มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 2557  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ภาระงานสอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1253602 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
 1252104 ถ้อยค าส านวนไทย     3(2-2-5) 
 1253307 การเขียนเพ่ือการพัฒนาความเป็นครู   3(2-2-5) 
 1254502 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 
 1254605 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    3(2-2-5) 
 1252403 ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2556). ต าราเฉลิมพระเกียรติวิชาภาษาไทยส าหรับครู.  
ก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2557). การศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(การละเล่นแม่ศรี) จังหวัดก าแพงเพชร. 
  ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2556). การพัฒนารูปแบบการประเมินด้านจิตพิสัยเกี่ยวกับ
นิสัยรักการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
  ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2554). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มี
ต่อการรับสารด้วยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชา ภาษาไทยส าหรับครู ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
  ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2553). ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มี
ต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร. 
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ชื่อ นางสาวกษมา สุรเดชา  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2551  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2556  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ภาระงานสอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1251201 พัฒนาการของวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 
 1253306 การเขียนหนังสือส าหรับเด็ก   3(2-2-5) 
 1252202 วรรณกรรมเอกของไทย    3(2-2-5) 
 1251604 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย  3(2-2-5) 
 1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู   2(2-0-4) 

1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา   3(2-2-5) 
 1253207 คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  3(2-2-5) 

1254208 วรรณกรรมนิทาน    3(2-2-5) 
 

ผลงานทางวิชาการ 
กษมา สุรเดชา. (2557). การศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(การละเล่นแม่ศรี) จังหวัดก าแพงเพชร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏก าแพงเพชร. 
กษมา สุรเดชา. (2554). เทคนิคการสอนค าภาษาไทยที่ออกเสียงไม่ชัดเจนของนักศึกษาคณะ 

ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1  และโปรแกรมวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 
2554. ก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ชื่อ นายนันทิพัฒน์ เพ็งแดง  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2548  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2550  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ภาระงานสอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1251301 การฟัง การพูดเพ่ือผลสัมฤทธิ์   3(2-2-5) 

1252103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ   3(2-2-5) 
 1253203 วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู   3(2-2-5) 
 1254401 สัมมนาการสอนภาษาไทย    3(2-2-5) 
 1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู   2(2-0-4) 

1254107 ภาษาไทยถิ่น     3(2-2-5) 
1254608 นาฏยการเพ่ือการสอน    3(2-2-5) 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 นันทิพัฒน์ เพ็งแดง. (2557). เอกสารประกอบการสอน วิชา ฟัง พูดเพ่ือผลสัมฤทธิ์.  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏก าแพงเพชร. 

นันทิพัฒน์ เพ็งแดง. (2557). การศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(การละเล่นแม่ศรี) จังหวัดก าแพงเพชร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏก าแพงเพชร. 
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ชื่อ นางสาวอมรา  ทองใส  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2551  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2554  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ภาระงานสอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
 1254204 วรรณกรรมวิจารณ์    3(2-2-5) 
 1253304 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย   3(2-2-5) 
 1253106 ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม  3(2-2-5) 
 1253205 วรรณกรรมปัจจุบัน    3(2-2-5) 
 1254305 การเขียนหนังสือราชการ    3(2-2-5) 
 1254607 นันทนาการทางภาษาไทย    3(2-2-5) 
 1253601 พัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย  3(2-2-5) 
 1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู   2(2-0-4) 
 1252308 การเขียนรายงานจากการค้นคว้า   3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

อมรา ทองใส. (2557). เอกสารประกอบการสอน วิชา ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา.       
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

อมรา ทองใส. (2554). การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ า โดยใช้แบบฝึกการอ่านที่มีตัว ร 
ล ว ควบกล้ า ของ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หมู่เรียน 5311207 ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

อมรา ทองใส. (2557). การพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกระบวน
การเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาไทยส าหรับครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร.  

อมรา ทองใส. (2557). การศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (การละเล่นแม่ศรี) 
จังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพช 

 
 


	000 หน้าปก
	001 หมวดที่ 1-3
	004 หมวดที่  4
	005 หมวดที่ 5
	006 หมวดที่ 6
	007 หมวดที่ 7
	008 หมวดที่ 8
	009 ภาคผนวก ก
	010 ภาคผนวก ข
	011 ภาคผนวก ค
	012 ภาคผนวก  ง

