หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัส
:
ภาษาไทย : หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ค.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Thai)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Thai)
3. วิชาเอก
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) วิชาชีพ
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี สาขาครุศ าสตร์แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รสี่ ปี ) พ.ศ. 2562 ในปี ก ารศึ ก ษา 2564
(ปีการศึกษาที่สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ครู / อาจารย์สอนภาษาไทย
8.2 นักวิชาการด้านภาษาไทย
8.3 บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย
8.4 นักวิชาการด้านวรรณคดีและวรรณกรรม
หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกำหนดเงื่อนไข คุณ สมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่างจาก
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของบั ณ ฑิ ตตามข้อบั งคับ ของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ เพชรบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นางพัชรินทร์ สุริยวงค์

เลขประจำตัว
ประชาชน
37604001XXXXX

นายแสนประเสริฐ ปานเนียม

37606003XXXXX

3

นายปรัชญา ปานเกตุ

37202000XXXXX

4

นางสาวอุบลวรรณ สวนมาลี

37599002XXXXX

5

นายจตุพร บุญประเสริฐ

17099000XXXXX

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (วรรณคดีไทย)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการ
สื่อสาร)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
เกียรตินิยมอันดับ 1
อาจารย์
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
2559
2548
2544

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553
2547
2551
2547
2553

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2547

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2556
2552

3

2

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

4

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดย
พัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อ สังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ล ะช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจั ยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2560 : 4) ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ (2561) มุ่งพัฒ นาการศึกษา 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
นวัตกรรมของประเทศด้วยเหตุน้ีสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจำเป็ นต้องพัฒนาเชิงรุก ด้วย
การผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาวการณ์ทางสังคมในศตวรรษที่ 21 กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่โลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์แบบการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมู ลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและมองเห็นถึง
ความต่างทางวัฒ นธรรม ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรภาษาไทยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมไทยและสังคมโลกในทุกมิติ จึงได้พัฒ นาหลักสูตรการศึกษาด้านภาษาไทยที่มีคุณ ภาพ เป็นแหล่ง
ค้นคว้าและวิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยกำหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา
4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมของประเทศ ผลกระทบนี้ทำให้การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตครู
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ในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้
เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะสร้างนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษา
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณ ฑิ ต จะเตรียมความพร้อมให้ กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูที่มีศักยภาพที่ จะพั ฒ นาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมี
กรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551- 2565)
ซึ่งกำหนดพั น ธกิจในการผลิตบั ณ ฑิ ตที่ มีคุณ ภาพและคุณ ธรรมสอดคล้องกับ ความต้องการของท้ องถิ่น
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุ ณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่ และของชาติ
12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอืน่ ๆ มีดังนี้
13.1.1 หมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป เปิ ดสอนโดยคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิศ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และคณะ
พยาบาลศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และคณะครุศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็ นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน
มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล โดยประสานงานกับสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
รายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และ
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้
ด้วยสติปัญญา
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
เป็นสถาบันหลักที่ทำหน้าที่ผลิตครู จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รัฐบาล
ปั จจุ บั น มี น โยบายผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยก้ าวเข้าสู่ โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่ งเป็ น โมเดลเศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ป ระเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่งและยั่งยืนภายใต้ บริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม สิ่งที่จะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การ
เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้กำลังจะ
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งใน
ด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำงานด้านการใช้ภาษาและการคิดขั้นสูง (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 48)
ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เหมาะกั บ การพั ฒ นานวัต กรรมที่ ส อดรับ กั บ การศึ ก ษายุ ค 4.0 และ
ศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตร
แบบโมดูลที่ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะของผู้เรีย นเป็น
สำคัญ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554) บูรณาการข้ามสาขาวิชา เน้นแก่น ความรู้ที่สำคัญ แนวคิด หลัก เน้นการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกี ยรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, 2556;
Wangner, 2012) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับยุค 4.0 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญ หา
การคิดสร้างสรรค์แ ละสร้างนวัตกรรม การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้ น หลักสูตรเน้นสมรรถนะจึง
เหมาะกับการศึกษายุค 4.0
ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่
ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน
เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการ
พัฒนากลไกต่างๆ เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ซึ่ง
จุดเน้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
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พัฒนามนุษย์โดยตรง ดังที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคน
ไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและ การพัฒนาประเทศ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : ก)
ด้วยเหตุนี้ จึ งควรผลิ ตครู ผู้ ส อนภาษาไทยที่ มี ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มี จิตวิญ ญาณ
ความเป็นครู ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นมีทัศนคติและ
ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
3) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
4) ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิ ชาภาษาไทย สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่อง
แท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นในอนาคต
5) มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นางานในหน้ าที่ และเส้ น ทางวิช าชี พ ให้ มี ค วามก้ าวหน้ าเป็ น ผู้ น ำทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่
สกอ. กำหนด
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

กลยุทธ์
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอย่าง
สม่ำเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุง
- รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
- แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
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ของผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน วิจัยและบริการ
วิชาการ ให้สอดคล้องกับการ
นำไปปฏิบัติงานจริง

- สนับสนุนบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนให้ทำงาน
บริการแก่องค์กรภายนอก
- พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้มนี วัตกรรมการจัด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์การ - สนับสนุนให้คณะ และสาขาจัดหา
เรียนการสอน ให้มีความ
อุปกรณ์ และหนังสือที่ใช้ในการ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงใน ค้นคว้าที่ทันสมัย
อนาคต

สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจการเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ั้ง
ภายในและภายนอก
- ปริมาณงานบริการ
วิชาการต่อบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน
ในหลักสูตร
- ความพึงพอใจของผูเ้ รียน
ต่อประสิทธิภาพการจัด
การเรียนรู้
- ปริมาณของอุปกรณ์ และ
หนังสือค้นคว้าที่ทันสมัย และ
เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เรียน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค โดยหนึ่ งปี ก ารศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6 )
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสำเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 มีค่านิยมเจตคติที่ดี มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.3 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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2.2.4 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการ
ศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาแรก
เข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะกำหนด นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียน วิชาปรับพื้นฐาน
2.4.3 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานในสาขาวิชาภาษาไทยตามที่สาขาวิชากำหนด
สำหรับ นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ าทุ ก คน กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษา สอบวั ด ระดั บ ได้ ค ะแนนไม่ เป็ น ไป ตามที่ ส าขากำหนด
นักศึกษาจะได้รับการแจ้งผล และอาจารย์ที่ปรึกษาจะมอบหมายงานเพื่อปรับความรู้พนื้ ฐานของตนเอง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2562
2563 2564 2565
2566
60
60
60
60
60
0
60
60
60
60
0
0
60
60
60
0
0
0
60
60
60
120
180
240
240
0
0
0
60
60

หมายเหตุ พิจารณาจากเกณฑ์ มคอ.1 ประกอบการกำหนดจำนวนนักศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบำรุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(รายหัวนักศึกษา)
เงินเดือนบุคลากร
รวมรายรับ

2562
1,200,000
36,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2,400,000 3,600,000 4,800,000
72,000

2,094,000 2,198,700
3,330,000 4,670,700

2566
4,800,000

108,000

144,000

144,000

2,308,000
5,648,000

2,423,000
7,367,000

2,544,000
7,488,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2562
2563
2564
2565
ก. งบดำเนินการ
เงินเดือนบุคลากร
2,094,000 2,198,700 2,308,000 2,423,000
ค่าตอบแทน
100,000
150,000
200,000
200,000
ค่าใช้สอย
100,000
150,000
200,000
200,000
ค่าวัสดุ
100,000
150,000
200,000
200,000
รวม(ก)
2,394,000 2,648,700 2,908,000 3,023,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
100,000
100,000
100,000
100,000
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม(ข)
100,000
100,000
100,000
100,000
รวม (ก) + (ข)
2,494,000 2,748,700 3,008,000 3,123,000
จำนวนนักศึกษา
60
120
180
240
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
17,402 บาท / คน / ปี
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2566
2,544,000
200,000
200,000
200,000
3,144,000
100,000
100,000
3,244,000
240
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2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ 1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนว
ปฏิบัติการกำหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553
(หมวด 8) (ภาคผนวก ช)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
133
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 12
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่นอ้ ยกว่า 3
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า 12
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 97
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 37
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
22
2.1.1) วิชาชีพครู
15
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 60
2.2 กลุ่มวิชาเอก
40
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
20
2.2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 6
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Non-Credit
2220200
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic English
2220201
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
English for Daily Life
2220202
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3(1-2-6)
English for General Situations
2220203
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3(1-2-6)
English for Workplace
2220510
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(1-2-6)
Thai for Communication
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2220520
2220530

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
Thai for Critical thinking

3(1-2-6)
3(1-2-6)

หมายเหตุ 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อ ยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนัน้ ๆ
3) ทั้ งนี้ในกรณี ข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มีระดับความ
ยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ ทั่ วไปให้ มี ระดั บ ความยากทางภาษาอั งกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ ระดับ B1 และ
รายวิ ช า 2220203 ภาษาอั ง กฤษในสถานประกอบการ ให้ มี ร ะดั บ ความยากทางภาษาอั งกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
5) หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกำหนด
ปัญ หาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based โดยกำหนดหน่วยกิ ตและให้มี
การจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์
และเน้นฝึ กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย วิธีการกำหนดหน่วยกิต
ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบั ติหลั กสู ตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูต รอื่นๆที่ ใช้แนวปฏิ บัติการ
กำหนดจำนวนหน่วยกิตในทำนองเดียวกันนี้ ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่ ว โมงต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ คิ ด เป็ น 1 หน่ ว ยกิ ต และให้ มี
การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจำนวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ
จำนวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจำนวนหน่วยกิต
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2) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2210310
นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
Recreation In Daily Life
2221310
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
2310010
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต
3(1-2-6)
Life skills and personal development in a
dynamic world
2310810
จิตวิทยาการสือ่ สาร
3(1-2-6)
Communication Psychology
รหัสวิชา
2221210
2310020
2310030

2310410
2340310
3211110
3330010
3330020
3330030

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(1-2-6)
King Wisdom for Local Development
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3(1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบนั
3(1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN
Community
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(1-2-6)
Potency Citizenship
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3(1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
Economics in Daily Life
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3(1-2-6)
Modern Entrepreneur
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
3(1-2-6)
Leadership and Teamwork
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3330110

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น

3(1-2-6)

Introduction of E-Commerce
3003110

ทักษะในศตวรรษที่21 เพือ่ ชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations

3(1-2-6)

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1810310
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(1-2-6)
Sports for Health Development
4400010
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(1-2-6)
Our World, Science and Technology
4410110
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3(1-2-6)
Environmental and Green Technology
4420310
เคมีในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
Chemistry in Daily Life
4430110
คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3(1-2-6)
Mathematics for Business
4430120
การคิดและการตัดสินใจ
3(1-2-6)
Thinking and Decision Making
4520110
การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3(1-2-6)
Thai cooking and Internation cooking
4520120
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
4830110
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3(1-2-6)
Conservation Biology and Plants
5600010
เกษตรในชีวิตประจำวัน
3(1-2-6)
Agriculture in Daily Life
6510410
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3(1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
6530410
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(1-2-6)
Innovation Creative for local development
6840110
จิตสำนึกและวินัยในการจราจร
3(1-2-6)
Conscious mind and Discipline in Traffic
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7440110
7003120
8710010

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

3(1-2-6)
3(1-2-6)
3(1-2-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
97 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพครู
37 หน่วยกิต
1.1) วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า
22 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1011103
ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2(1-2-3)
Teacher for Modern Society
1063402
ปรัชญาการศึกษา
2(1-2-3)

Education philosophy
1052503

1022204

1022203
1033305

1023305
1043406

จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
Advancing Psychology to Benefit Learning and
Improve Lives
ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21
Language and Culture for Teachers in 21st
century
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
Competency Based Curriculum Development
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Innovation and Technology Digital for
Education
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Competency based Instructional
การวัดและประเมินผลการเรียนรูฐ้ านสมรรถนะ
Competency Based Learning Measurement
and Evaluation

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)
3(1-2-6)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
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1043407

1004901

รหัสวิชา
1001803
1002804
1003805
1004806
1004807

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and
Learning
คุรุนิพนธ์
Self-Development Report

3(2-2-5)

1(0-2-1)

1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้
15 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
(Practicum in Profession of Teaching 1)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
(Practicum in Profession of Teaching 2)
ฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
(Practicum in Profession of Teaching 3)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
(Internship 1)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
(Internship 2)

2) กลุ่มวิชาเอก
60 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับเรียนไม่น้อยกว่า
40 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1541101
หลักภาษาไทย
3(2-2-5)
Principle of Thai Language
1541102
ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Linguistic for Thai Language Teacher
1541201
แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
Study of Thai Literature
1541301
การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Reading, Thinking, and Life Developing
1541302
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
Writing for Academic Communication and
Occupation
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1542103
1542104
1542202
1542303

1542304
1542405
1543204
1543401
1543404

รหัสวิชา
1542203
1542306
1542307
1543205
1543206

พัฒนาการของภาษาไทย
Development of Thai Language
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Languages in Thai Language
พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Development of Thai Literature
การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
Listening Watching and Speaking for Thai
Language Teacher
ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
Creative Thinking and Creative Writing
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนภาษาไทย
English for Thai Teaching
คติชนวิทยา
Folklore
การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
Thai Language Learning management Design
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
Thai Language Learning management

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

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

2.2) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Literature and Creative Criticism
การเขียนสารคดี
2(1-2-3)
Non-fiction Writing
ศิลปะการนำเสนอ
2(1-2-3)
Art of Presentation
วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
3(2-2-5)
Best Selected Literatures in Textbooks
วรรณกรรมท้องถิ่น
3(2-2-5)
Thai Local Literature
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1543305
1543402

1543403

1543406
1543501
1543901

ศิลปะการอ่านออกเสียง
Art of Read Aloud
การออกแบบสื่อการจัดการเรียนรูว้ ิชาภาษาไทย
Thai Language Learning management Media
Design
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21
Measurement and Evaluation of Thai Language
Teaching in 21st Century
การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย
Thai Language Textbooks Development
โครงงานและสัมมนา
Project and Seminar
วิจัยสำหรับครูภาษาไทย
Thai Language Research

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

3(2-2-5)

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
หลักสูตร

22

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)

2220200
………………
………………
………………

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดศึกษาทั่วไป

3
3
3

1
1
1

2
2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

1011103

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่

2

1

2

3

1541101

หลักภาษาไทย

3

2

2

5

1541201

แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย

3

2

2

5

รวม
ชัว่ โมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 23

17

8

12

31

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

……………… หมวดศึกษาทั่วไป
……………… หมวดศึกษาทั่วไป

3
3

1
1

2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

1063402

2

1

2

3

2

1

2

3

1

0

90

0

3

2

2

5

2

2

5

2

2

5

10

14

33

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)

รหัสวิชา

1052503
1001803
1541301

ชื่อวิชา

ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาขั้นสูงเพือ่ การ
เรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 1
การอ่านคิดพัฒนาชีวิต

การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง
3
วิชาการและวิชาชีพ
ภาษาศาสตร์สำหรับครู
1541102
3
ภาษาไทย
รวม
20
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24
1541302

23

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

……………… หมวดศึกษาทั่วไป
……………… หมวดศึกษาทั่วไป
……………… หมวดศึกษาทั่วไป
ภาษาและวัฒนธรรม
1022204
สำหรับครูในศตวรรษ 21
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
1002804
เรียน 2

3
3
3

1
1
1

2
2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

2

1

2

3

1

0

90

0

1542103

3

2

2

5

1

2

3

2

2

5

9

14

34

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดศึกษาทั่วไป
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับการ
สอนภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย

3
3

1
1

2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

2

1

2

3

3

1

2

6

3

2

2

5

3

2

2

5

ความคิดสร้างสรรค์กับการ
สรรสร้างงานเขียน

2

1

2

3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พัฒนาการของภาษาไทย

พัฒนาการของวรรณคดี
2
ไทย
การฟัง การดู และการพูด
3
1542104
สำหรับครูภาษาไทย
รวม
20
ชัว่ โมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 23
1542202

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)

………………
………………

หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)

1542304

1022203
1033305
1542405
1542104

ชื่อวิชา

24

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

2

2

5

รวม
22
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11

16

39

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

2

2

5

2

1

2

3

3

2

2

5

……………… วิชาเอกเลือก

3

2

2

5

……………… วิชาเอกเลือก

3

2

2

5

……………… วิชาเอกเลือก

3

2

2

5

……………… วิชาเลือกเสรี
3
รวม
20
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2
13

2
14

5
33

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

2

2

5

1

0

2

1

1

0

90

0

หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)

………………

ชื่อวิชา
วิชาเอกเลือก

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1023305

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)

วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

การจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
การวัดและประเมินผล
1043406
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
การออกแบบการจัดการ
1543401
เรียนรู้วิชาภาษาไทย

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

รหัสวิชา
1043407
1004901
1003805

ชื่อวิชา
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้
คุรุนิพนธ์
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 3

25

หมวดวิชา
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)
วิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

1543204

คติชนวิทยา

3

2

2

5

1543404

การจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย

3

2

2

5

……………… วิชาเอกเลือก

2

1

2

3

……………… วิชาเอกเลือก

3

2

2

5

……………… วิชาเอกเลือก

3

2

2

5

……………… วิชาเลือกเสรี
รวม

3
22

2
13

2
16

5
34

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6

0

540

0

6

0

540

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6

0

540

0

6

0

540

0
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1004806

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
รวม

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1004807

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
รวม

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก
(ระบุคำอธิบายรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร โดยเรียงตาม
รหัสวิชาจากน้อยไปมาก และไม่ต้องแบ่งแยกกลุ่มวิชา

3.2 ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล*

เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน

1

นางพัชรินทร์ สุริยวงค์

37604001XXXXX

3
4

5

นายแสนประเสริฐ
ปานเนียม
นายปรัชญา ปานเกตุ

37606003XXXXX

นางสาวอุบลวรรณ
สวนมาลี

37599002XXXXX

37202000XXXXX

นายจตุพร บุญประเสริฐ 17099000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ค.บ. (ภาษาไทย)
เกียรตินิยมอันดับ 2
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (วรรณคดีไทย)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์

อาจารย์

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์เพื่อ
การสื่อสาร)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
เกียรตินิยมอันดับ 1
อ.ม. (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2548
2544
2553
2547
2551
2547

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2556
2552

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2547

26

2

ตำแหน่งวิชาการ

ปี
ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
พ.ศ.
ที่จบ 2562 2563 2564 2565
30
30
30
2559 30

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

นางพัชรินทร์ สุริยวงค์

2

นายแสนประเสริฐ ปานเนียม

3

นายปรัชญา ปานเกตุ

4

นางสาวอุบลวรรณ สวนมาลี

5

นายจตุพร บุญประเสริฐ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันทีส่ ำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ
ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
การศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2559
30 30 30 30 30
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548
อาจารย์
ค.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
2544
อันดับ 2
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2553
30 30 30 30 30
อาจารย์
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547
ผู้ช่วย
ศศ.ม. (วรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
30 30 30 30 30
ศาสตราจารย์ ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์เพื่อการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553
30 30 30 30 30
สื่อสาร)
อาจารย์
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547
เกียรตินิยมอันดับ 1
อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2556
30 30 30 30 30
อาจารย์
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

27

1

ตำแหน่งทาง
วิชาการ

3.2.2 อาจารย์ประจำ
ลำดับ
ชือ่ -สกุล
ที่
1

2

4
5
6
7

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่สำเร็จ
ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
การศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563
กศ.ม (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
2532
18 18 18 18 18
ผู้ช่วย
วิโรฒ ประสานมิตร
นางรพีพรรณ เทียมเดช
ศาสตราจารย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
2519
วิโรฒ บางเขน
อ.ด. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2551
30 30 30 30 30
ผู้ช่วย
นางสาวพวงเพ็ญ สว่างใจ
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2539
ศาสตราจารย์
อ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2534
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
30 30 30 30 30
นางสาวศิวาพร พิรอด
อาจารย์
อ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544
นางสาวธัญญาลักษณ์
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552
30 30 30 30 30
อาจารย์
สังข์แก้ว
ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
30 30 30 30 30
นายอรรถวิทย์ รอดเจริญ
อาจารย์
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2549
อ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2551
30 30 30 30 30
นายทนงศ์ จันทะมาตย์
อาจารย์
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2545
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552
30 30 30 30 30
นายทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด
อาจารย์
ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2541

28

3

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย
การสั งเกต การบริห ารในสถานศึ ก ษา และการทดลองสอนในชั้ น เรีย น และมี ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการ
นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม
เทคนิ ค และยุ ท ธวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ใ นวิ ช าเฉพาะหรื อ วิ ช าเอกได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย น การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจาก
การสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษา
ครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้
เริม่ ต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทงั้ ในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียน
2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบตั ิการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล การเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
และการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่า งเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
สมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึก
ในการพัฒนาสังคม
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4.2 ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่
1
2
3
4
4

รายวิชา
ภาคการศึกษาที่
2
2
1
1
2

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ปีการศึกษาที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

3

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

4

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

4

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
จำนวนชั่วโมงและตารางสอน
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(8 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(จัดเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา)
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(จัดเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา)

4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็น
พลเมื อ งที่ เข้ม แข็ ง โดยการให้ นั ก ศึ ก ษาเข้าร่วมกิ จกรรม/โครงการ เสริม ความเป็ น ครู ทั้ งที่ จั ด ขึ้ น
โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็น
กิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ
- กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
- กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
- กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์
- สุจริตและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่
- กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์
โดยไม่มีความพร้อม
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- กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตัง้ และกิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาเอกวิชาภาษาไทย และวิชาด้านการสอน เพื่ อให้ นักศึกษาสามารถ
ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่ได้เ รียนมาทั้งหมด ไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ของตนเองที่สามารถช่วยพัฒนาวิชาชีพของตน รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของต้น
อย่างมีกระบวนการขั้นตอน และมีระบบที่ถูกต้องเหมาะสม โดยกำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรศึกษา
และปฏิบัติจริงในรายวิชาดังต่อไปนี้
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) คือ วิชาโครงงานและสัมมนา (1543501)
เป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะสืบค้น วิเคราะห์หลักการทำโครงงานและสัมมนา
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการกำหนดประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอในรูปแบบ
โครงงานและสัมมนาเชิงวิชาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) คือ วิชาวิจัยในชั้นเรียน (1543901)
เป็นรายวิชาที่เน้นสืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึก
การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์
ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 วิชาโครงงานและสัมมนา (1543501)
1) การเรียนรู้ด้านทักษะคุณธรรม จริยธรรม
1.1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็น
ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้ด้านทักษะความรู้
2.1) มี ค วามรอบรู้ ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ผู้ เรียนมี ค วามรู้แ ละทั ก ษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัด การ
เรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้า งภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ
ที่เน้นทักษะสัมพันธ์และวรรณคดี/วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือและวิ จารณญาณใน
การใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรี ย นได้ ก ารผลิ ต และใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย การจั ด
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาพั ฒ นาผู้ เรี ย นและการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
ภาษาไทย สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย ข้อเสนอสาระความรู้อาทิ
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1) หลักภาษา
(1.1) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(1.2) ระบบเสียง ระบบคำ ประโยค
(1.3) อรรถศาสตร์
(1.4) ฉันท์ลักษณ์
(1.5) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับภาษาไทย เช่น
ภาษาบาลีสันสกฤต เขมร ฯลฯ
(1.6) วิวัฒนาการภาษาไทย
2) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(2.1) วรรณคดี ไ ทยสมั ย ต่ า งๆ วรรณกรรมปั จ จุ บั น วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น
วรรณกรรมทางการศึกษาวรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(2.2) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับ
ภาษา และวรรณคดี
3) ทักษะการใช้ภาษา
(3.1) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย
(3.2) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
(3.3) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาส
ต่างๆ การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
(3.4) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทรียภาพทางภาษา
(3.5) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคำประพันธ์ การเขียนเชิง
สร้างสรรค์การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(3.6) ทั ก ษะการคิ ด และการใช้ ภ าษาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การใช้ ภ าษาใน
ชีวิตประจำวันและทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3.7) การใช้ภาษาเพือ่ วิชาการและวิชาชีพ
4) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(4.1) การจัดการเรียนรูห้ ลักภาษาไทย
(4.2) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
(4.3) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
3) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) สร้ า งและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ จ ากการทำวิ จั ย และสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่ อพั ฒ นาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและพั ฒ นาผู้เรียนเป็ น ผู้ ส ร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
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4) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
5) การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิ ง
คุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
6) การเรียนรู้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1) จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด
การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการ
ทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา
และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
5.2.2 วิชาวิจยั ในชัน้ เรียน (1543901)
1) การเรียนรู้ด้านทักษะคุณธรรม จริยธรรม
1.1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็น
ครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้ด้านทักษะความรู้
2.1) มี ค วามรอบรู้ ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ผู้ เรียนมี ค วามรู้แ ละทั ก ษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัด การ
เรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้า งภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ
ที่เน้นทักษะสัมพันธ์และวรรณคดี/วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณใน
การใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรี ย นได้ ก ารผลิ ต และใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย การจั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย
สามารถทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย ข้อเสนอสาระความรู้อาทิ
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1) หลักภาษา
(1.1) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(1.2) ระบบเสียง ระบบคำ ประโยค
(1.3) อรรถศาสตร์
(1.4) ฉันท์ลักษณ์
(1.5) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาไทย เช่น
ภาษาบาลีสันสกฤต เขมร ฯลฯ
(1.6) วิวัฒนาการภาษาไทย
2) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(2.1) วรรณคดี ไ ทยสมั ย ต่ า งๆ วรรณกรรมปั จ จุ บั น วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น
วรรณกรรมทางการศึกษาวรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(2.2) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับ
ภาษา และวรรณคดี
3) ทักษะการใช้ภาษา
(3.1) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้
ภาษาไทย
(3.2) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
(3.3) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาส
ต่างๆ การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
(3.4) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทรียภาพทางภาษา
(3.5) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคำประพันธ์ การเขียนเชิง
สร้างสรรค์การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(3.6) ทั ก ษะการคิ ด และการใช้ ภ าษาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การใช้ ภ าษาใน
ชีวิตประจำวันและทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3.7) การใช้ภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
4) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(4.1) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย
(4.2) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
(4.3) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
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3) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) สร้ า งและประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ จ ากการทำวิ จั ย และสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่ อพั ฒ นาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและพั ฒ นาผู้เรียนเป็ น ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
4) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) มีความรับผิดชอบต่ อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
5) การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมู ลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
6) การเรียนรู้วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1) จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด
การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการ
ทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
5.3 ช่วงเวลา
รหัส
1543901
1543501

ชื่อรายวิชา
วิชาวิจัยในชั้นเรียน
วิชาโครงงานและสัมมนา

ช่วงเวลาที่เรียน
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

5.4 จำนวนหน่วยกิต
รหัส
ชื่อรายวิชา
1543901
วิชาวิจัยในชั้นเรียน
1543501 วิชาโครงงานและสัมมนา

จำนวนหน่วยกิต (หน่วยกิต)
2
2
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5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ออกแบบและเตรียมการเพือ่ จัดการเรียน
การสอนไว้ดังนี้
5.5.1 หลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้
ประสานงานรายวิชา
5.5.1 นักศึกษาเลือกประเด็นการวิจัย และโครงงานที่สนใจ โดยเน้นหั วข้อที่ทันสมัย มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย และโครงงาน มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจำนวน 1
คน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม1 คน โดยอาจารย์ประจำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสัมพันธ์ กับหัวข้อ
การวิจัย
5.5.3 เมื่อนักศึกษาในหลักสูตรมีหัวข้อและมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดำเนิ นการสอบ
โครงร่างงานวิจัยก่อนดำเนินการทำวิจัยเต็มรูปในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (oral examination)
ที่มีคณะคณะกรรมการสอบ ซึ่งทำโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัยอย่างน้ อย 3 คน
และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโดยคณบดีหรือประธานสาขาวิชา สำหรับโครงงานไม่ต้องมีคณะกรรมการ
แต่มอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาตามจำนวนที่ระบุ
5.5.4 เมื่อนักศึกษาดำเนินการวิจัยจนกระทั่งสามารถสรุปผลการวิจัยอย่ างสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดำเนินการสอบวิจัยในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (oral examination)
ที่มีคณะกรรมการสอบ ซึ่งทำโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานวิจัยอย่างน้อย 3 คน ลงนามในคำสั่ง
แต่งตั้งโดยคณบดีหรือประธานสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการสอบอาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการ
สอบโครงร่างงานวิจัย หรืออาจแต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิ จของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ส่วนโครงงานเมื่อแล้วเสร็จนักศึกษาต้องนำเสนอด้วยวาจาและรูปเล่มผลงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลรายรายวิชาทั้งสองรายวิชาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7 ข้อ 32)
หมายเหตุ รูปแบบของกระบวนการประเมินผลผู้เรียนในรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมี และ
วิชาคุรุนิพนธ์อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้เน้นสมรรถนะหลักเป็นสำคัญ และให้
เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ - จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒ นาจริยธรรม สร้างความตระหนักและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
จิตสำนึกในความเป็นครู
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ในทุกรายวิชาในหลักสูตร โดยมี การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย
และเน้ น ปลู ก ฝั งจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู ใ นรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วิชาชีพครู
- สอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชาของ
สาขาวิชาภาษาไทย
2) มี บุ ค ลิ ก ภาพเหมาะสมกั บ - ฝึ ก ความมี วิ นั ย ในการแต่ ง กาย มี ม ารยาททางกายและวาจาที่
ความเป็นครู
เหมาะสม โดยกำหนดเป็นระเบียบของสาขาวิชาภาษาไทย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
3) มีจิตอาสา
- จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
- จัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบเน้น การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะ
ผู้นำและความเสียสละ
5) มีความสามารถด้านวิชาชีพครู - บรรจุรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สาขาวิชาภาษาไทย
และทั ก ษะชี วิ ต และสื่ อ สารได้ - จัดกิ จกรรมการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนได้ ฝึก จัด กิ จ กรรมทั้ งภายใน และ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายนอกห้องเรียน ฝึกการนำเสนอทั้งการพูดการสอนควบคู่กับการใช้
สื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
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4) เป็ น ผู้ แ สวงหาความรู้ อ ย่ า ง
ส ม่ ำเส ม อ มี ค ว าม ส าม าร ถ
ทางด้านวิชาการภาษาไทย และ
การสอนภาษาไทย

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งที่เป็นความรู้ที่ได้จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดกิจ กรรมการเรีย นการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ Active Learning
- ส่ งเสริม ด้ านการบู รณาการองค์ ค วามรู้ นำความรู้ที่ ได้ รับ ไปใช้ ใน
สถานการณ์ น อกห้ อ งเรีย นในรูป แบบการสอน การจัด กิ จ กรรมให้
หน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงความสามารถทางด้านวิชาการในศาสตร์
ของตน และสามารถคิดแก้ปัญหาสถานการณ์ที่พบอุปสรรคได้อย่าง
รู้เท่าทัน
- ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชาพื้นฐาน
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปกำหนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (TQF : HED) ของ 5 ด้านมีดังนี้
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม และจริยธรรม
1.1ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญต่อการดำรงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ
ฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
3) เปิดโอกาสให้นกั ศึกษามีกจิ กรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
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7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
2.1ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมและการนำเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบตั ปิ ระเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์
ที่กำหนดของแต่ละรายวิชา
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
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3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึน้
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนทีเ่ น้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์
ทำรายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปญ
ั หาจากการฝึกปฏิบตั ิจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
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4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
2) ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นกั ศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทำงานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้เครือ่ งมือต่าง ๆ เพือ่ การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกำจัด
ผลลัพธ์ รูว้ ิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferencing)ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทลั เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคำแนะนำและ
สามารถทดลองทำได้
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4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกำหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสือ่ การสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แก้ปัญหา
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น



















































2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน



















































2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป



















































2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ



















































2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



















































2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ



















































2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน





































































































2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม



















































2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต



















































3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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1.1

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก
ปัจจุบัน
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง























































































































































2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย



















































3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ



















































3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจำวัน

















































3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่



















































3330030 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม



















































3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น



















































3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ





































































































4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



















































4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว



















































4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน
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1.1

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

4430110 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ



















































4430120 การคิดและการตัดสินใจ



















































4520110 การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ



















































4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ



















































4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ



















































5600010 เกษตรในชีวติ ประจำวัน



















































6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
6840110 จิตสำนึกและวินัยจราจร























































































































































7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต



















































7003120 ทักษะการคิด



















































8710010 ชีวิตและสุขภาพ



















































หมายเหตุ สำหรับผู้สอนรายวิชาใด ๆ จำเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome)ในความรับผิดชอบหลัก (จุด )
โดยต้องนำไปเขียนใน มคอ.3 หมวด
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้านวิชาเฉพาะด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู
และปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลัน้ มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ตอ่
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
เสริมสร้างการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อื่น มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปญ
ั หาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผูอ้ ื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification)
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)
7) การเรียนรูโ้ ดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง
(Authentic Approach)
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญ ญาณครู ปรัชญาความเป็นครู
จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิท ยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลื อ แก้ไขปัญ หา ส่งเสริมและพั ฒ นาผู้เรียน หลักสูตรและวิท ยาการการ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรี ย นรู้ การวั ด ประเมิ น การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ การวิ จั ย และการพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้ าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร
ณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ
มีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบ
ต่างๆ ที่ เน้ นทั กษะสั ม พั น ธ์และวรรณคดี /วรรณกรรมเป็ นฐาน เพื่ อพั ฒ นาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและ
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ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญ หา
พัฒนาผู้เรียนและการประเมิ นผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถทำวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนาผู้เรียนให้ สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย ข้อเสนอสาระความรู้อาทิ
1) หลักภาษา
(1.1) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(1.2) ระบบเสียง ระบบคำ ประโยค
(1.3) อรรถศาสตร์
(1.4) ฉันท์ลักษณ์
(1.5) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่น ภาษา
บาลีสันสกฤต เขมร ฯลฯ
(1.6) วิวัฒนาการภาษาไทย
2) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(2.1) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรม
ทางการศึกษาวรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(2.2) วิถีชีวติ ไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา
และวรรณคดี
3) ทักษะการใช้ภาษา
(3.1) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้
ภาษาไทย
(3.2) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
(3.3) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ
การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
(3.4) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทรียภาพทางภาษา
(3.5) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคำประพันธ์ การเขียนเชิง
สร้างสรรค์การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(3.6) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ การใช้ภาษาใน
ชีวิตประจำวันและทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3.7) การใช้ภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
4) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(4.1) การจัดการเรียนรูห้ ลักภาษาไทย
(4.2) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
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(4.3) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ
นำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนา
ตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรูด้ ้วยตนเอง
2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการเรียนรู้ดว้ ยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
8) การเรียนรูโ้ ดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )
10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
11) การเรียนรูโ้ ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning )
12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้
4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าว
ทันกับการเปลี่ ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform)
และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพั ฒนา
งานได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยคำนึ งถึ ง ความรู้ หลั ก การทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)
2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขัน้ สูง (Higher Order Thinking skills)
3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)
5) การเรียนรูโ้ ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม(Research and Innovation Development )
8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning)
9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)
11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method )
12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ใหม่
3) วัดและประเมินจากผลการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
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4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
3) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ
4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง
(Reflective thinking)
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)
7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผูน้ ำและผู้ตามที่ดีใน การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

50

4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ
ที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ
4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
ด้านการศึกษา
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2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมิ นผู้ เรียน การบริห าร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ตา่ งกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิ ทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด
และศักยภาพของผู้เรียนที่ มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัด การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรี ย นรู้ ผ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละการทำงานในสถานการณ์ จ ริ ง ส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำ
ได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่ อป้องกัน แก้ไขปัญ หา และพั ฒ นา ด้ วยความ
ความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินยั และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญ าทั้ ง ในและน อกสถานศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู้ มี
ความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจั ด การเรีย นการสอนให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่ น ทั ก ษะ
การเรียนรู้ ทั กษะการรู้เรื่อง ทั กษะการคิด ทั กษะชีวิต ทั กษะการทำงานแบบ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิต
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ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated
learning: WIL)
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนือ้ หาวิชาเฉพาะผนวก วิธี
สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)
3) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) การเรียนรูโ้ ดยบูรณาการการปฏิบัตงิ านจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach)
7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning)
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาขั้นสูงเพือ่ การเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษ 21
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
คุรนุ ิพนธ์
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
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1011103
1063402
1052503
1022204
1022203
1033305
1023305
1043406
1043407
1004901
1001803
1002804
1003805

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

วิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ)
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1541101 หลักภาษาไทย
1541102 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
1542103 พัฒนาการของภาษาไทย
1541201 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
1542202 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
1543204 คติชนวิทยา
1541301 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
1541302 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
1542303 การฟัง การดู และการพูดสำหรับครูภาษาไทย
1542405 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนภาษาไทย
1543401 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1543404 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

วิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ)
1542104 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1542304 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

1542203 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
1543205 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
1543206 วรรณกรรมท้องถิ่น
1543305 ศิลปะการอ่านออกเสียง
1542306 การเขียนสารคดี
1542307 ศิลปะการนำเสนอ
1543402 การออกแบบสื่อการจัดการเรียนรูว้ ิชาภาษาไทย
1543406 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย
1543501 โครงงานและสัมมนา
1543403 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย
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วิชาเฉพาะด้าน (เอกเลือก)
































































































































































































































































































































































































































































































รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

วิชาเฉพาะด้าน (เอกเลือก)
ในศตวรรษที่ 21
1543901 วิจัยสำหรับครูภาษาไทย
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ดำเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ กำหนดขั้ น ตอนและวิธี ก ารทวนสอบ
ระยะเวลาการดำเนิ น การทวนสอบ แนวปฏิ บั ติ ก รณี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (เกรด) ผิ ด ปกติ และ
การรายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปัญหา
พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
1) มีความประพฤติดี
2) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณณ์มาตรฐานหลักสูตร
4) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล
5) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ กว่า 2.00
6) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00
7) สอบผ่านการประเมินความรูแ้ ละทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอก
เวลาปกติ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อเรียนรูแ้ ละปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ในหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
2.2.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการให้คำปรึกษาแนะแนว

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตรที่ประกาศใช้แ ละตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าวทุกประการ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กำหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 6
ด้านคือ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้นทักษะทางปัญญา
4. ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะทางตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
จากการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4
ปี) สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) นั้น สามารถแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาใน
แต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
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อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูส้ ึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุ ณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ จิ ต วิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป็ น ครู จิ ต วิท ยาสำหรับ ครู
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร
ณาการการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) การสอนแบบบู รณา
การความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี กระบวนการทางวิ ศ วกรรมและคณิ ต ศาสตร์ (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Professional Learning Community : PLC) และมีความรูใ้ นการประยุกต์ใช้
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ผู้เรียนมี ความรู้แ ละทั กษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจั ดการเรียนรู้โดยใช้
ความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รู ปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะ
สัมพันธ์และวรรณคดี/วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารของนักเรีย นได้การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การ
วิจัยเพื่ อแก้ ปั ญ หาพั ฒ นาผู้ เรียนและการประเมิ นผลการเรียนรู้ภ าษาไทย สามารถทำวิจัยและพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ภาษาไทยและพั ฒ นาผู้ เรียนให้ สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้างนวัต กรรมทาง
ภาษาไทย ข้อเสนอสาระความรู้อาทิ
1) หลักภาษา
(1.1) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(1.2) ระบบเสียง ระบบคำ ประโยค
(1.3) อรรถศาสตร์
(1.4) ฉันท์ลักษณ์
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(1.5) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่น ภาษา
บาลีสันสกฤต เขมร ฯลฯ
(1.6) วิวัฒนาการภาษาไทย
2) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(2.1) วรรณคดีไทยสมัยต่ างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรม
ทางการศึกษาวรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(2.2) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิ ปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา
และวรรณคดี
3) ทักษะการใช้ภาษา
(3.1) หลั ก เกณฑ์ แ ละลัก ษณะการใช้ภ าษาไทย ปั ญ หา และการแก้ ปั ญ หาการใช้
ภาษาไทย
(3.2) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
(3.3) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ
การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
(3.4) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทรียภาพทางภาษา
(3.5) การเขียนเรี ยงความ บทความ ย่อความ การแต่งคำประพั นธ์ การเขียนเชิง
สร้างสรรค์การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(3.6) ทั ก ษะการคิ ด และการใช้ ภ าษาอย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ การใช้ ภ าษาใน
ชีวิตประจำวันและทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3.7) การใช้ภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
4) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(4.1) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย
(4.2) การจัดการเรียนรูท้ ักษะการใช้ภาษาไทย
(4.3) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
3) มีความรู้ เข้าใจชี วิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
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2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้ อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ า มแพลทฟอร์ ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี
ประสบการณ์ ภ าคปฏิ บั ติ ค่ านิ ยม แนวคิด นโยบายและยุท ธศาสตร์ชาติ บรรทั ดฐานทางสั งคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.2 สามารถคิดริเริม่ และพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3.3 สร้างและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้จ ากการทำวิจั ย และสร้างหรือ ร่ วมสร้างนวัต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรูแ้ ก่ชุมชนและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
4.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ ดีกับผู้เรียน
ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ ป กครองและคนในชุ ม ชน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวมทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.4 มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
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5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทำงาน การประชุม การจั ดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึ งการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรี ยน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบททีต่ ่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
6.2 สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เ พื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยความความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญทีส่ ุด
6.4 สร้ า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง วิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่า ย เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
6.5 สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทั กษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำ
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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2.3 การทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ
บัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ความสามารถในการทำงานหรือ
ประกอบอาชีพดังนี้ได้
1) ครูสอนวิชาภาษาไทยในทุกสังกัด
2) นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4) พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
2.4 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิ ช าภาษาไทย (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2562)
กำหนดให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึก ษาทำงานวิจัยในชั้นเรียน มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือ
โครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่ รับผิดชอบ
ในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กำหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการสอบวัดแวว
ความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ และสติปัญญา
และความมุ่งมั่นในการศึกษา
การวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
วิชาภาษาไทย สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้ และทักษะปฏิ บัติพื้นฐานที่
จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยร่วมกันกำหนดตารางวัน เวลาในการให้คำปรึกษาและมีการกำกั บดูแลให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1) หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้งที่จัด
ขึ้นโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็น

67

กิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ
-กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู
-กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
-กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
-กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
-กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
-กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
-กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
-กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
-กิจกรรมทางวิชาการ
-กิจกรรมอื่นๆที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
2) กำหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่สามารถทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) มีระบบสนับสนุนและให้คำแนะนำนักศึกษา โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาได้ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาทั้งในด้านการเรียนและปัญหาอื่น ๆ สามารถ
ขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
4) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อ ง
ทั่วไปหรือผลการประเมินการเรีย น สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ โดยการเขียนคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำเข้าสู่ที่ ประชุม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
5) หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลที่เกิด ขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจต่อหลักสูตรระบุ
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลั กสู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิชาภาษาไทย (หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.2562) มี ก าร
คัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่เหมาะสมและโปร่งใส ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยอาจารย์จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่โดยรวมของอาจารย์
ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ภาพรวมของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา สมรรถนะชั้นปี แนว
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ทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หน้าที่ในการจัด การเรียนการสอน
และมอบหมายรายวิชาให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป
4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีอาจารย์ใน
หลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้า
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้พัฒนาผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และเข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นที่ตนเองสนใจ หรือมี
ความเชื่อมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้ นสุดภาค
การศึกษา
4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้ องในแหล่งฝึกร่วมประเมินความรู้
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา
4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.3.4 เสนอข้ อมู ลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่ อรวบรวมและจัดทำร่างการปรับปรุง
หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้อง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน
4.4.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้าง และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความ
ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา
4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูต รปรับ ปรุง พ.ศ.2562) มีก าร
ออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย บนพื้นฐานที่สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและจุดประสงค์ที่สนองกับบริบทที่จะนำหลักสูตร
ไปใช้ทสี่ ่งเสริมคุณภาพการศึกษา
5.2 มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน สมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หรือไม่เกิน 4 ปี
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5.3 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจ ารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
5.4 กำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตัวนักศึกษา และการประเมินเพื่อปรั บปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นมีการกำกับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5.5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร
5.6 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มีระบบ
การดำเนินงานของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความ
พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2) มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจำปี ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ได้แก่ การจัดห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนที่ครบถ้วนและใช้ได้ตลอดเวลา ส่ วนในห้องสมุด
สำหรับนักศึกษาครูที่มีหนังสือ และตำราทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ สามารถใช้อ้างอิงและสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3) มีการดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เป้าหมาย
การบริหารงบประมาณ

การดำเนินการ
มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับ สนุ น การเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินผล
มี แ ผ น ก ารจั ด ส รรงบ ป ระม าณ
ประจำปี งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
เงิ น รายได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ตำรา สื่ อ การ
เรียนการสอนโสตทั ศนู ป กรณ์ และ
วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น
เรี ย นและสร้ า งสภาพ แวดล้ อ มให้
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เป้าหมาย

การดำเนินการ
เกณฑ์การประเมินผล
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย เหมาะสมกับ การเรีย นรู้ด้ วยตนเอง
ตนเองของนักศึกษา
ของนักศึกษา

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ อี ยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสำนักวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือ/ตำราภาษาอังกฤษ และโสตทัศนูปกรณ์อื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะใช้ในการ
สืบค้น นอกจากนี้ทางสาขาวิชาสังคมศึกษายังมีห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเองที่เปิดให้บริการห้องต่าง ๆ
ประกอบไปด้วย
ลำดับ

อาคารสถานที่

จำนวนห้องทีม่ ีอยู่

1.
2.

ห้องพักอาจารย์ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องเรียนส่วนกลางจัดให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2
10

อุปกรณ์การสอน (ใช้สำหรับทั้งอาจารย์และผู้เรียน)
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุปกรณ์การสอน
หนังสือ เอกสาร ตำรา งานวิจัย
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
โต๊ะและเก้าอี้
เครื่องฉายภาพทึบแสง
ตู้หนังสือ

จำนวนที่มีอยู่
1,000 เล่ม
4 เครื่อง
4 เครื่อง
15 ชุด
1 เครื่อง
20 ใบ

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. สาขาวิช าประสานงานกั บ สำนั ก วิท ยบริ ก าร ในการจั ด ซื้ อ หนั งสื อ และตำราที่ เกี่ ย วข้ อ งให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดย ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นัน้ อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น
2. สาขาวิ ช าจั ด หาทรั พ ยากรหนั ง สื อ ด้ ว ยตนเอง ในรู ป แบบของการรั บ บริ จ าค และติ ด ต่ อ
สำนักพิมพ์ และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สาขาวิชาสำรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็นประจำทุกปี
การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา และสรุปแหล่งทรัพยากรการเรียน
การสอนในสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1
คณาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ วนร่ วมใน X
การประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดำเนิ น งาน
หลักสูตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
มี รายละเอี ย ดของรายวิช า และรายละเอี ยดของประสบการณ์
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผล X
การดำเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนิ สิต /นั กศึ ก ษาตามมาตรฐานผล X
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
คณาจารย์ ใหม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เทศ อบรมหรื อ X
คำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีที่ 2
X

ปีที่ 3
X

ปีที่ 4
X

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1
ระดับความพึงพอใจของนิสิ ต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบั ณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน X
ทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี
มี ก ารจั ด ประสบการณ์ บู รณาการการเรี ย นรู้ กั บ การปฏิ บั ติ ง าน X
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่ า นเกณฑ์ ขั้ น ต่ ำ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4
X

ปีที่ 5
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒ นาการเรียน
การสอนนั้ น พิ จ ารณาจากตั ว ผู้ เ รี ย นโดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งประเมิ น ผู้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ
ว่ า มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั งเกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
การอภิ ป รายโต้ ต อบจากนั ก ศึ ก ษา การตอบคำถามของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น ซึ่ งเมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่ ส ามารถทำให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ใจได้ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ส อน การทดสอบกลางภาคเรี ย น
และปลายภาคเรีย น จะสามารถชี้ ได้ ว่าผู้ เรีย นมี ค วามเข้ าใจหรือ ไม่ ในเนื้ อ หาที่ ได้ ส อนไป หากพบว่ า
มีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้ งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูต รในภาพรวมนั้นจะกระทำเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน
หน้ า ที่ ข องครู ทุ ก อย่ า งเสมื อ นเป็ น ครู ป ระจำการคนหนึ่ ง ในสถานการณ์ จ ริ ง ในสถานศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบตั ิงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ
และขาดคุณ สมบั ติในด้านใด ซึ่งจะมี การรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดเพื่อการปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลักสู ตร
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุ ณ ภาพการศึก ษาตลอดจนมี การประเมิน เพื่ อปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลั กสู ตรอย่ าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะ
ทำให้ทราบปัญ หาของการบริหารหลั กสูตรทั้ งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณี ที่พบปัญ หาของ
รายวิ ช าก็ ส ามารถที่ จ ะดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช านั้ น ๆ ได้ ทั น ที ซึ่ ง ก็ จ ะเป็ น การปรั บ ปรุ ง ย่ อ ย
การปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทำ
ทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คำอธิบายรายวิชา
1.รายวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
2220200

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้ค ำ ประโยค และไวยากรณ์ ภ าษาอั งกฤษเบื้ อ งต้ น ที่ ต้ อ งใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนำตนเองและผู้อื่น
การตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The use of words, sentences, and English grammar basics
required in daily life particularly in the factual section, introducing
oneself and others, answer the questions about personal
information, as well as the use of English for communication in a
familiar situation, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศั ยความรู้เบื้องต้น
ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคำ การเรียงลำดับคำ รูปแบบประโยคใน
กาลพื้นฐาน เพื่อใช้ใน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by
using basic knowledge of English grammar, function of words, word
order, and sentence patterns in basic tense for communication in daily
life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English for General Situations
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คำศัพท์
สำนวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills
for communication in English. Using appropriate vocabularies,
idioms, and grammar in both familiar and unfamiliar situations focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies
2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English for Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่
ซับซ้อน และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
English in unfamiliar situations. The use of sentences with
complex structures and forms of formal language use focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

2220510

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาส
ต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี
อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่ าง ๆ ตาม
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Use Thai language to communication property according to the
situation. Analyze and summarize the main points of the story that
being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking with
positive communication on various occasions, and in various language
levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according
to orthography. Read for comprehension from various types of writing,
writing various types of works according to the principles of writing,
having manners for listening, speaking, reading and writing, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
2220520

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ
โดยเน้น การพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจา
ทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ต อบทางธุรกิจ การเขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
The development of language skills to effectively with occupation
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, business
negotiations, business letter writing, business communication through writing,
writing of the press releases on business, business communications and
business negotiation in real situations through social media, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์
เน้ น ทั ก ษะ การรั บ สารจากการฟั งและการอ่ า นสามารถนำสารที่ ได้ รั บ ไปสู่
กระบวนการคิดวิเคราะห์และนำเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความการฟังเพื่อการ
วิเคราะห์การฟังเพื่อการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อ
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

จับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์การอ่านเพื่อ การตีความ และการอ่าน
อย่างมี วิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์ จริงเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to apply
the obtained data toward the processes of analytical thinking and
presentation, listening for comprehension, listening for data analysis, listening
for interpretation, the use of judgment for listening including comprehensive
reading, reading for analysis, reading for interpretation and critical reading,
social communication and real situations, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลั กษณะและขอบข่ ายของนั น ทนาการ ความสำคั ญ ของ
นันทนาการกับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจำวัน ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
เพื่อสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
The meaning characteristics and scope of recreation. The
importance of recreation and quality of life, Principles of selection
of recreational activities in daily life Practice recreation activities
suitable for body development Mind, emotion, society To create
self-worth Know yourself And live happily in society.
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ความหมายและความสำคั ญ ของจริย ธรรม มนุ ษ ย์ กั บ การใช้ เหตุ ผ ล
จริยธรรมชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์ปรัชญา และศาสนาแนวคิดทางจริยศาสตร์
คุณค่าและการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนา

79

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และ
หลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้
อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
The meaning and the importance of ethics and corporate
social responsibility, humans and the use of reason and ethics,
understanding and life in accordance with the principle of science,
philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles
consistent with the truth of the world and life, the development of
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical
morality for good life, the development of intellectual and creative
problem solving, the development of life skills in various fields for
peaceful living together with other people and society, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ต่อการดำรงชีวิต
ปัจจัยพื้ นฐานของพฤติก รรมมนุษ ย์ด้านชีววิทยา จิตวิท ยา สังคมวิท ยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุค ลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
และการทำงานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติ แบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life,
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology
and ethics, the philosophy for oneself learning, personal and
personality development, human relations and teamwork,
management of conflicts and the health promotion, and problem
solving skills in the society of change, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

80

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้ รับสารที่ดี การสะท้อน
กลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการ
สื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อ ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิต วิทยา
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่ อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยหลั ก จิ ต วิ ท ยา การบริ ห ารจั ด การกั บ ข่ า วลื อ การสร้ า ง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิ ตอาสาเพื่อ
พั ฒ นาชุ ม ชนเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู รณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
The concepts and process of communication, how to study
communications in the organization, communication between group and
organization, a good messenger and receiver, reflections of the
communication, the organization structure related to the efficiency of
communication, the impact of communications on job performance, the
job satisfaction and organizational commitment including the application
of psychological knowledge to enhance efficiency in communication that
occur in the organization such as public relations with the psychological,
management of rumors, the motivation to persuade and an analysis of
personal body language, volunteer for community development, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
The King Wisdom for Local Development
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ชุมชนและ
สังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบั ติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Apply the royal working guideline, self-sufficient concept,
and sustainable development in their daily lives, study concepts
and principles of the royal projects, as well as analyze the
intelligent learning approach for pilot community development
based on the king wisdom and the integrated participation with
related sectors
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่ าและชาติ
พั น ธุ์ อิ ท ธิ พ ลของภู มิ ศ าสตร์แ ละประวัติ ศ าสตร์ที่ มี ผ ลต่ อ วัฒ นธรรม สั งคม
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเพชรบุรี ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาทางสั งคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมือง
เพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่ าง
เมืองเพชร ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย เช่น ทั กษะงานช่ างเมื องเพชร ความซาบซึ้ งในงานช่าง และฝึ ก
สร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสื บทอดวัฒ นธรรมและประเพณี ของ
จังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อ งอย่าง
หลากหลาย
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Geography, history of Phetchaburi province and local
nearby, tribes and ethnicities, the influence of geography and
history affecting on cultural, society, art and culture, lifestyle,
local wisdom, foods, local attractions, study of the project under
the Royal Initiative of His Majesty the King in Phetchaburi province,
problem and the use of the approach of the Royal Initiative of His
Majesty the King in solving social problems, approach for local
development, Phetchaburi craftsmanship, content, inspiration, and
the process of creating a Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the
philosophical constructs, beliefs, wisdom and unique in
construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the
integrated practice from a variety of the relevant case studies such
as the appreciation of the craft and practice to create the craft as
well as cultural and tradition succession of Phetchaburi province,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมา ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมือง
ของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาร
ราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเซียน กลไกและกฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ
แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม การปรับ ตั วภายในชุ ม ชน
อาเซี ย น สร้ า งความเข้ า ใจ การวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ป ระเด็ น ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวั ฒนธรรม การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์
ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติ
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ศึ ก ษาข้ อ มู ล การนำเสนอแนวคิ ด การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ความคิ ด เจตคติ
ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิกเน้นการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
The Thai social in the past to the present, the governor of
Thailand's historical past, values oriented public interests, the
values of the citizenship, way of democratic citizenship, current
Thai public administration system, ASEAN community, intercultural
communication, the mobility of labor, technology and innovation,
stability, human trafficking problems ,drugs, environmental and
international relations, learn about the practice in data searching,
concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes,
and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific
context, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้ องต้ น ที่ เกี่ ยวข้ อง รู ป แบบการปกครอง อุ ดมการณ์ และวิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิ
ผู้อื่นอย่างมี เหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะเน้ นการฝึ กปฏิ บั ติ แบบบู รณาการจากกรณี ศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ องอย่ าง
หลากหลาย
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for
freedom and peaceful in Thai society and international community in
accordance with the principles of tolerance, create and comply with social

84

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

rules and basic laws related to democratic way of life with the King as
Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right,
have a volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ กฎหมายที่ มี ความสั มพั น ธ์ และจำเป็ น ต้ องใช้ ใน
ชีวิตประจำวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษา
หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง และกฎหมายวิธี
พิ จารณาความอาญา การประยุกต์ และบู รณาการใช้ กฎหมาย ให้ ได้ เป็ นผลจริง ใน
ชีวิตประจำวันแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและ
คอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
General knowledge of law with relationship and need to be used in
daily life according to the change of social phenomena in present
situation, study of the principle of law and jurisprudence of the public law
and private law, principle of basic rights and freedoms based on the
Constitution law, study the basic knowledge about civil and commercial
law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the
application and implementation of the law to be effectively in daily lives,
concepts, theory and good governance, the performance of the
organization based on good governance, fraud and corruption, system and
mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and
measures to prevent and resolve the problem of corruption and
misconduct including transparency and build faith in performance, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัล
เชิงสร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสำคัญของการ
รู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการ
วิ เคราะห์ สื่ อเพื่ อการรู้ เท่ าทั น หลั กการรั บและเข้ าถึ งข้ อมู ลข่ าวสารจากสื่ อทุ ก
ประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Meaning of media, type of media, principles of digital media
production, practice creating creative digital media, publishing media
online. The significance of media literacy in the context of information
society, impact of the media, skills and elements analysis of media for
literacy, the principle and access information from mass media to
achieve maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful
to themselves and the society in various forms, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของ
สินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่ สมบู รณ์ หลักการคำนวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงินและการคลั งการค้ าและการเงินระหว่ างประเทศในดุ ลการชำระเงิน การ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงิน
รายได้ การเงินสำหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่
จำเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของ
บุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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Basic principles of economics, determinants of supply and
demand of the product, consumer behavior, an important
characteristic of goods market having perfect competitive and
imperfect competitive, calculation method of national income,
finance and banking, monetary and fiscal policy, international trade
and finance in the balance of payments, the application of principles
of economics in daily life, personal financial management ,personal
financial planning, personal financial statements, individual income,
income management, housing finance, financial terms of the vehicles
and equipment needed to manage personal debt, risk management
and insurance of persons, savings and investment of individuals,
financial planning in each age, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
หน้าที่ต่างๆ ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การ
ดำเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่ างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล การ
แก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก รธุ ร กิ จ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ การจัดทำแผนธุรกิจ
และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
The role of small business in the economy, method of establishment
of a business organization, responsibility in the field of business
administration, financial control and business, the implementation of various
small businesses, starting business in the digital era, problem solving and
decision making, the vision in the development of the business enterprise,
the characteristics of entrepreneurship success, business plan preparation
and experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

87

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3330030 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสำคัญของผู้นำและภาวะความเป็นผู้นำ รูปแบบของ
ผู้นำ บทบาทของผู้นำและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนา
บุคลิกภาพสำหรับผู้นำ ทั กษะการทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุม่ และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพู ด ในที่ ส าธารณเพื่ อ งานอาชี พ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, the importance of leaders and leadership,
leadership styles, the role of a good leader and follower, the
psychology and leadership skills, personality development for
leaders, teamwork, interpersonal relationship in the teamwork,
group process and solving problems together, the development of
the personality, and the public speaking training for careers, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies
3330110 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัว
แบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงิน อิเล็กทรอนิกส์
ปัญ หาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ การพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์
ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Introduction to electronic commerce, technology
infrastructure and tools on the Web for e-commerce, the business
model of electronic commerce, electronic payment systems, legal
and ethical issues related to electronic commerce, Business trial
using electronic commerce, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
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3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการ
ประยุกต์เพื่อพั ฒ นาทักษะที่สำคัญ ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill
by integrating application for important skills development for life
and careers in 21st century effectively, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์แ ละประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการ
ออกกำลังกาย การว่ายน้ำและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพ
ทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกา
การแข่ ง ขั น และมารยาทของการเป็ น ผู้ เล่ น และผู้ ดู กี ฬ าที่ ดี กี ฬ าเพื่ อ การ
นันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness
for ages, precautions and prevention of injuries from sports, sports health
and go on diet, recreation, tactics, rules of competition and courtesy of a
player and a good sport spectators, the sports for recreation including
single and team sport that student can choose what interests, sports for
development of the holistic health
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4400010 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ ด้ านพลั งงานและภาวะโลกร้อ น ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน
ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิด
วิเคราะห์ สามารถเข้า ใจปั ญ หา และแก้ปั ญ หาในชีวิตได้ เน้ นฝึกปฏิ บั ติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The roles of science and technology in the development of
community, the nation of energy, global warming, the natural
resources and environment, agricultural and agricultural industry,
critical thinking skills, able to understand in problem and use
science and technology to solve the various fields of problem,
development of science and technology, the use of chemicals in
daily life, the impact of chemicals on the environment, sun’s
radiation and radioactive materials, home appliances and electrical
equipment, the impact of scientific advances towards humans,
social, environment and culture, use scientific analysis to
understand and solve the problems in their lives, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว
3 (1-2-6)
Environmental and Green Technology
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ การ
วางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะ
การสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทาง
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ธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสี
เขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบู รณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The importance of the environment, the utilization of natural
resources, planning the use of resources, technology in preventing
and solving environmental problems, skills to create innovative
environment for sustainable development, natural disasters, the
classification of natural disasters, causes and the risky areas to
natural disasters, effects and protection from natural disasters,
green technology and environmental development for sustainable,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case
4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทำ
ความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นม และผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมี
กับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือ การแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิ
ปัญญาการใช้สมุ นไพรไทยเพื่ อการเกษตร การแพทย์ ความงามและการดำรงชีวิต
รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Knowledge of various chemical products in daily life, soap,
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’s products,
cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs including the agricultural
products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the
relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge,
chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life including the
use of chemicals in the right way, and detoxification of hazard chemicals,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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4430110 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สัดส่วน ร้อยละ การคำนวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชำระ
และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้น
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply,
the interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking
skills in mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in
daily life and business problems, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
4430120 การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
ระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น
และการนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The principle and process of human thinking, creativity,
systematic thinking, information analysis, logic and reasoning,
decision processes, The process of scientific knowledge acquisition,
linear programming and its application in solving problems in their
daily life, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
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4520110 การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai Cooking and International Cooking
อาหารหลัก 5 หมู่ การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่
ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร
ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อ
สุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods
that promote good health, Food to prevent disease and cause
diseases, food preservation, food safety, Nutritional value of food,
Healthy food ,popular cooking for career or extra income, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการ
ธุรกิจ ปฏิบัติทำขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทำเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม
เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles,
packing measures, marketing principles and business management, Practice in
making Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage
production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and beverage business
management, be able to work and be self-reliant, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

93

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเปลี่ ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชี วภาพในด้านต่ าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ใน
ชีวิตประจำวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพื้นที่ อนุรักษ์
การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รั ฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ การอนุรัก ษ์
ความสำคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณภูมิ
ปัญ ญาท้ องถิ่นในการใช้ป ระโยชน์จากพื ชพรรณวิจารณญาณและทั กษะการ
แก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย
Principles and biological theories related to conservation,
critical thinking skills and problem solving skills in the conservation
of biodiversity, changes in biodiversity, the application of
biotechnology in various areas including agricultural, food and
medical in daily life, the ethics of conservation, the interference
and community structures of organism, the relevance of human,
the design and management of conservation areas, the political
economy of conservation, the importance and value of the florae
to life, diversity of the florae, the local wisdom in the application
of the florae, critical thinking and problem solving skills in
conservation and development of the florae, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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5600010 เกษตรในชีวิตประจำวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ
แหล่งเพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ำการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง การปลู ก พื ช และเลี้ ย งสั ต ว์ เพื่ อ นั น ทนาการและประโยชน์ ใช้ ส อยใน
ชีวิตประจำวันการเรียนรู้ทักษะทาง การเกษตรไปใช้ดำรงชีวิตเกษตรอินทรีย์
เพื่อความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนำไปประกอบอาชีพ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency
economy, cultivation management, water resources management,
the management of coastal and marine resources, planting and
animal husbandry for recreation and usefulness in daily life,
learning agricultural skills to survive, organic farming to safety,
agriproduct processing with ability to apply as professional career
for sustainable self-reliance, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies
6510401 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงาน
ไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของ
โลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชดำริ การประหยัด
พลังงานสำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
การบูรณาการเทคโนโลยีพลั งงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน
เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้ นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The basic knowledge and energy technology, energy and
electrical energy, introduction to electrical charges, Thailand and
world energy situation, study on technology of sustainable energy
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

in the Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving
for a house and industrial buildings, energy-saving devices,
approach to energy saving and technology for energy saving, the
integration of renewable energy technologies and energy needs of
the community focusing on the foundation development of
stability and sustainability of the energy, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การ
พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้ นตอน
และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์
หลักการจัดการกับความคิ ดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญ ญา การต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The
development of creative thinking towards innovation. Design
concepts, thinking process and writing an operation plan. Apply
appropriate application of technology. Adding value and
developing products creatively. Learning principles of creative
management, intellectual property, and commercialization as well
as developing creative thinking to solve problems that occur within
the local community, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
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6840110 จิตสำนึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious Mind and Traffic Discipline
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้น
ทั ศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย การขับขี่ เพื่ อประหยัดพลังงานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์ พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมิ น
พฤติกรรมการขับขี่จิตสำนึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle
inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy,
safe driving practice, analyze driving behavior, examination and
evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ประกอบที่ สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การทำรายงานการสร้างตารางคำนวณ
การนำเสนอผลงาน การสื่ อ สารบนระบบเครื อ ข่ า ย และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ยใหม่ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การกำหนดความ
ต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการค้นคืน
สารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสั งเคราะห์ ส ารสนเทศ รวมทั้ งศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยี
สารส น เท ศ อย่ า งส ร้ า งส รรค์ พ ร้ อ ม ทั้ งฝึ กป ฏิ บั ติ โ ป รแกรม ท างด้ าน
ระบบปฏิ บั ติ ก าร ประมวลผลคำ ตารางการคำนวณ การประยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Essential elements of information and communication
technology, the use of information and communication
technologies, reporting, creating spreadsheets, presentations,
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

network communication and the effectively uses of information
technology and modern communication as well as investigation of
the law relating to the use of the computer and information
technology, ethics and the health of computer users, critical
thinking skills to use technology and the creatively use of
information technology including the practice in operating system
program, data searching, word processor program, spreadsheet and
the presentations. Practicing the operating system program data
query, word processing, spreadsheet and presentation, computer
application to relate with the changes in dynamic world, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
8710010 ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
กำเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกำเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่าง
สมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ
วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs,
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food
consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, consumption
behavior, environment and factors affecting health, care promotion and
health risks, holistic health care with traditional medicine, national health
security, methods for adult and gerontological nursing, resuscitation,
approaches of care for disaster victims, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2(1-2-3)
Teacher for Modern Society
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมื องที่ เข้ม แข็ง ดำรงตนให้ เป็ น ที่ เคารพศรัท ธาของผู้เรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ ค่านิยมของ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็น
ครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์ การพัฒ นาวิชาชี พครูอย่างเหมาะสมกับ
ผู้ เ รี ย นและสั ง คมยุ ค ใหม่ โดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ประสบการณ์
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุ กต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันและอนาคต
Behave morally, intend to develop learners as a spiritual
teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good
citizen, be admired by students and society analyzing, synthesizing,
integrating knowledge about teacher values, morality, virtues,
ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes in
present and future teacher professional development appropriate
for Learner and Modern Society using experiences and case
studies, practice using reflection to apply for self-development to
become a good
1063402 ปรัชญาการศึกษา
2(1-2-3)
Education philosophy
วิเคราะห์เชื่อมโยงปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถีไทยกับ
บริบทของการศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงนโยบายการศึกษา แผนการศึกษาระดับ ต่างๆเสนอแนวทางการจั ด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนฐานสมรรถนะที่ สอดคล้องและมีความสมดุลกับ
ปรั ช ญาการศึ ก ษา บริ บ ทและนโยบายการศึ ก ษาต่ า งๆ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและการดำรงชีวิตอย่างสมดุล
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Analyze and link basic philosophy, educational philosophy,
Thai thinking base and the context of education, society, politics,
economy, science, and technology including education policies,
educational plans at various levels. Proposing guidelines
formanaging education and developing learners with a
competency base that is consistent and balanced with Education
philosophy, context, and various educational policies which can
be applied in the performance of teachers' roles and live a
balanced life.
1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
2(1-2-3)
Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve Lives
วิเคราะห์ แก้ ปั ญ หา ประยุ ก ต์ และออกแบบบริห ารจัด การพฤติ ก รรม
ผู้เรียน เพื่ อพั ฒ นาผู้เรี ยนตามศัก ยภาพและช่วงวัย โดยใช้ห ลักการ แนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและ
จิตวิทยาให้คำปรึกษา ทัก ษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบ
ดูแ ลช่วยเหลื อ และพั ฒ นาผู้ เรียนเป็ น รายบุ ค คลตามศัก ยภาพ มุ่งมั่น พั ฒ นา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ ให้คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Analyze, solve problems, apply, design learner behavior
management to develop learners according to their potential and
ages , focuses on the concepts of psychological development
theories, educational psychology, guidance psychology and
counseling psychology, executive brain function for learning,
learning and development promotion by age and individual
difference of learners, learning management for learners with
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special needs, explore the case studies and the reflective
practice to design learner assistance and development based on
individual ability of each learner, persist to develop learners with
the spirit of being a teacher, well-organized leaner development
report system to give the advice guideline and feedback to
parents and related people which leads to collaboration in
learner development, use the reflective practice in selfdevelopment to be a good teacher who is proficient, smart, and
up to date.
1022204 ทักษะการสื่อสารสำหรับครู
2(1-2-3)
Communication for Teacher Skills
เทคนิคการใช้ สถานการณ์ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
ดิจิทัลที่ส่งผลต่อการสื่อสารในการศึกษา การรู้เท่าทันสื่อ จรรยาบรรณการ
สื่อสาร ผู้ส่ งและผู้ รับสาร หลักการฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การเขียนและ
ภาษาท่ า ทาง เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น สื บ ค้ น สารนิ เทศเพื่ อ พั ฒ นาตนให้ ร อบรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Use techniques situation the influence of changes in the digital
society affects communication in education. Media literacy,
Communication ethics] Sender and receiver, and techniques of
Language Use as well as practice listening, speaking, reading,
writing, and gestures to transmit meanings in instruction and
communication, design learning management in listening,
speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek
for general information for broader, up-to-date self-development
and keeping up with the changes, practice the language and
culture for peaceful living.
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1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Curriculum Development
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกโดยใช้ฐานสมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและ
ชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลัก สูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกั บหลั กสู ตร วิวัฒ นาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูป แบบการพั ฒ นา
หลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อกับ ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒ นาหลักสูตร เพื่อให้เป็ นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง
Develop a school-based curriculum and subjects
curriculum in nature of major by Competency Based and related
to school and community context, implement and evaluate
curriculum through application of curriculum basic knowledge,
curriculum evolution, curriculum theories and development
model, backgrounds of curriculum development in educational
philosophy, psychology, social, culture, technology and other
factors; basic education curriculum, school-based curriculum
development, curriculum implementation, curriculum evaluation,
problems and trends in curriculum development; and to be a
person who know broadly, be up-to-date, and keep up with
changes

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
3(1-2-6)
Innovation and Technology Digital for Education
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษา
ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
โดยการวิ เคราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเลือก
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และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Apply innovation and digital technologies for education
management design in accordance with individual major to
develop learners’ intellectual and to be innovator based on
contexts, learner individual differences, concepts, and theories
being relevant to innovation and technology digital for education,
laws, and ethics in utilizing innovation and digital technologies. In
order to be able to select and apply innovation and digital
technology for educational effectively, and use reflection to
apply for self-development to become a good teacher, know
broadly, be up to date, and keep up with changes.
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3(2-2-5)
Competency based Instructional
วางแผนและจั ด การเรี ย นรู้ต ามธรรมชาติ ส าขาวิ ช าเอกที่ ส ามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้ เรี ย น บู ร ณาการความรู้ เนื้ อ หาวิ ช า หลั ก สู ต ร ศาสตร์ ก ารสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้
ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 การจัดการเรียนรู้แบบบู รณาการ การบู รณาการปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เนื้อหาและภาษา สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
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Instructional plan and management in nature of major to
develop learners to be an competency and innovator, enhancing
student learning, attending and accepting individual differences
among students, creating activities and learning atmosphere for
promoting students happiness in learning; awareness in learners’ wellbeing, integrating knowledge, content, curriculum, teaching science
and digital technology in instruction by using learning theories,
educational philosophy, instructional innovation for skills
development in the 21st century, integrated instruction, integrated
instruction on sufficiency economy philosophy, content and language
integrated learning, integrated instruction on media and learning
resources in local community, digital technology media, inclusive
education, coaching, classroom management, designing and lesson
plan writing related Learner standard micro-teaching, practicum in real
situation; to be a responsible and committed person in developing
learners fulfil their potential
1043406

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Learning Measurement and Evaluation
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระสำคัญ ในเรื่องที่ ประเมิน บริบ ทและความแตกต่างระหว่างบุ คคลของ
ผู้ เรีย น ผู้ เรีย นที่ มี ค วามต้ อ งการจำเป็ น พิ เศษ สะท้ อ นผลการประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารวั ด และประเมิ น ผล การประเมิ น ตามสภาพจริ ง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือ วัด และประเมิ น ผล การให้ ข้อมู ล ป้ อ นกลั บ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และออกแบบ ดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
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เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพั ฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Measure and evaluate Competency Based through
methods which are practical and appropriate to the subject
matter, context, individual difference of learners, and learners
with special needs, reflect the evaluation result for learner
development and quality development of learning management
under the concepts and theories of measurement and
evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation
instrument design, feedback giving for learning promotion in
learners, guideline of using measurement and evaluation result in
learner development, design; implement the quality assurance in
education proper and creative measurement and evaluation, and
use the reflective practice for self-development to be a good
teacher who is proficient, smart, and up to date
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่ าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญ หาและพัฒนาผู้เรี ยน นวัตกรรมที่
สอดคล้ อ งกั บ บริบ ทของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ส ามารถนำผลการวิจั ย ไปใช้ ในการ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น และใช้ ก ารสะท้ อ นคิ ด ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง
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Research, solve problems to develop learners, and create
innovation to develop learners’ learning in accordance with
individual major, context of learner individual differences, and
learners with special needs by studying, analyzing problem
conditions and needs in learner development in classrooms,
design research by applying principals, concepts, research
theories, researchers’ ethics, research instrumentation,
applydigital technologies for creating innovation in research to
solve problems and develop learners, relevant innovation in
community in order to be able to implement research results in
developing learning management and learners, and use reflection
to apply for self-development to become a good teacher, know
broadly, be up-to-date, and keep up with changes
1004901

คุรุนิพนธ์
1 (0-2-1)
Self-Development Report
จัดทำคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่ านกระบวนการถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติม
เต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่ นแปลง
Create Self-development Report by gathering, analyzing
and synthesizing capacity of teacher duties together with teachers
characteristics through the lesson learned from teaching
experience in educational institution and self-learning, attend the
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually
as well as share and learn under the context of profession
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with
changes
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธา
ในวิ ช าชี พ ครู ระบุ จ รรยาบรรณต่ อ ตนเองและต่ อ วิ ช าชี พ รอบรู้ บ ทหน้ าที่
ครูผู้ สอนและครูป ระจำชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบ ทชุมชน ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรีย นได้
อย่ างเป็ น ระบบในรูป แบบของการศึ ก ษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒ นาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุ ปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิ ช าชี พ ของครู ทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษา ผ่ า นกระบวนการสั ง เกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมิ น สะท้ อ นกลั บ (AAR) เป็ น รายบุ ค คลและร่ว มแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ใน
รูปแบบชุ ม ชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒ นาตนเองให้ มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Conclude self-characteristics and those of teacher that
reflect love and faith in teaching profession, identify self-ethics
and profession ethics, acknowledge duties of teacher and
homeroom teacher in school, understand community context,
coordinate with parents to collect the data used to provide
learner care, assistance, and development to the preferred
characteristics, provide well-organized report of learner
development in form of case study by applying the knowledge of
psychology, digital technology, and ability based learner
development, conclude the guideline and activities for teacher
profession development both inside and outside educational
institutions through the process of observation and analysis of
teacher performance, conclude the lesson learned from learning
experience in educational institution, synthesize the body of
knowledge and use the learning result in after action review (AAR)
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

as well as share and learn under the context of profession
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with
changes
1002804

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผน
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรี ย น ร่ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองในการพั ฒ นา ดู แ ล ช่ วยเหลื อ ผู้ เรีย น ให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้ มี ความเป็ นครูมืออาชีพ ที่เท่ าทั นต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ งทางด้านศาสตร์
วิ ช าชี พ ครู แ ละศาสตร์ ส าขาวิ ช าเอก เข้ า ร่ว มโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้อ งถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Behave as a good example with morality and conduct
according to professional ethics, working as a teacher assistant
with a mentor by planning content design, media and
technology, measurement and evaluation according to the
learning strand in each course, integrated knowledge in
educational administration, innovation design, implementation of
educational quality assurance in accordance with each level of
education, manage quality learning and create a learning
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to
develop and help students to have desirable characteristics,
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

analyze and present guidelines for self-development to be a
professional teacher who is able to adjust to keep up with the
change of both professional teaching and core major sciences,
participate in projects related to promoting conservation of
culture and local wisdom and bringing results from learning in
educational institutions to evaluate after action review (AAR)
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the
form of professional learning community (PLC) to develop
oneself to keep up with changes
1003805

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศ
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองในการพั ฒ นาและมุ่ งมั่ น ในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อ นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัด เจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิ ชาชีพ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
Practice teaching in educational institutions, behave as a
good example with morality and conduct according to
professional ethnics, design a class atmosphere that encourages
students to learn and be happy, organize learning activities that
encourage students to create advanced thinking processes by
applying digital technology or modern educational innovations,
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

collaborate with parents to develop and strive to solve students'
problems to have the desirable characteristics with the process
of the correct research methodology, clearly reflecting the
changes that have occurred to students themselves from
participating in activities that promote professional progress,
projects related to promoting conservation of culture and local
wisdom and bringing results from learning in educational
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an
individual basis, and exchange knowledge in the form of
professional learning community (PLC) to develop oneself to
keep up with changes
1004806

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่ างมีความสุข
สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีปัญ ญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและ
ประเมินผล จัดทำโครงการพัฒ นาที่เหมาะสมกั บบริบ ทและการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน ครู ชุมชน รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูใน
สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึก ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรีย น
และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
Operate on teaching a major subject to enable
students to learn happily. Inspire to be a learning enthusiast and
have the cognition. Aware of the learner’s health by designing
alesson plan that promotes learning skills and thinking skills of
learners. Learning management, innovation media design,
measurement and evaluation. Preparation Develop Project
appropriate for context and participation form student teachers
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and Community student development report. Perform duties as
a teacher in educational institution, participate with professional
activities, develop the innovation to develop learners through
the observation process, recording data, analyzing, synthesizing,
lesson learned and reflective thinking to apply for develop
oneself to be a good teacher with be proficient, up to date and
keep up with the changes
1004807

การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสาขาวิ ช าเอก ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้ วยกระบวนการวิจัยที่ ถูกต้ องตามระเบี ยบวิธีวิจัย สะท้ อนผลการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น กั บ ตนเองได้ อ ย่ างชั ด เจนจากการเข้ าร่ วมกิ จกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกั บการส่งเสริม
อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และนำผลจากการเรี ย นรู้ ใ น
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Operate on teaching a major subject behave as a good
example with morality and conduct according to professional
ethics, make learners are happy and have advanced thinking
process and leading them to be innovators by designing modern
educational innovations integrated in community context with
learning activities in and out of the classroom, create
a network of cooperation with parents and communities to
develop, promote professional progress and solve students'
problems with desirable characteristics with the correct research
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รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
process according to the research methodology, clearly reflecting
the changes that have occurred to themselves from participation
and participate in projects related to promoting conservation of
culture and local wisdom and bringing results from learning in
educational institutions to evaluate after action review (AAR)
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the
form of professional learning community (PLC) to develop
oneself to keep up with changes
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3. รายวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)
รหัสวิชา
1542303

ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ- ศึกษาด้วยตนเอง)
การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Listening Watching and Speaking for Thai Language
Teacher
สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการ
พูด กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่ างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดู
และการพู ด ทั้ ง สถานการณ์ จ ำลอง สถานการณ์ จ ริ ง จากสื่ อ ต่ า ง ๆ ออกแบบ
ประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม
Inquiry analysis basic knowledge of listening, watching, speaking,
principles of listening watching and speaking, Speaking and listening
strategies in various types, focus on practical in listening and speaking
both in simulation and real situation from medias, designing the
evaluation of participatory listening and speaking

1541301

การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Reading, Thinking, and Life Developing
สืบ ค้น วิเคราะห์ ความรู้ เกี่ยวกับ การอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่
ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการ
อ่ า นการคิ ด ทั้ ง การจั บ ใจความ สรุ ป ความ วิ เคราะห์ ตี ค วาม ประเมิ น ค่ า และ
วิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบ
Inquiry analysis Basic knowledge of reading and thinking; teaching
theory which supporting reading and thinking; principle of reading;
effective thinking; reading and thinking practice, main ideal, summary,
analyze, interpret, evaluation, judgments both prose and poetry writing
in form of documentary and fiction from printing, electronics media
and various type of online media
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รหัสวิชา
1541302

ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
Writing for Academic Communication and
Occupation
สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียน
ประเภทต่ างๆ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งเหมาะสม ฝึ ก การเขี ย นเชิ งวิช าการและกิ จ ธุระใน
รูปแบบต่าง ๆ
Inquiry and analysis the academic writing types and business writing;
language usage in various types of writings properly; practice academic
writing and business writing in various types

1541101

หลักภาษาไทย
3(2-2-5)
Principle of Thai Language
สื บ ค้ น วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ห ลั ก การและแนวคิ ด การศึ ก ษาหลั ก ภาษาไทย
ลักษณะของภาษาไทย ระบบเสียง คำ ประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย
การสร้า งคำในภาษาไทย สำนวนไทย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ภ าษาไทยได้ ถู ก ต้ อ งตาม
สถานการณ์ต่างๆ
Inquiry analysis and synthesis principle and concepts of Thai
language; phonology; morphology; sentence structure; message and
meaning in Thai language

1541201

แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
Study of Thai Literature
สืบค้น ศึกษาความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย และประเภทของวรรณคดี
ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น
Study of basic knowledge; meaning; category and vocabulary of
literature and the basic principles of literary analysis
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รหัสวิชา
1542103

ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
พัฒนาการของภาษาไทย
3(2-2-5)
Development of Thai Language
สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทั ยจนถึงปัจจุบัน การ
เปลี่ ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสี ยง คำ ประโยค ความหมายและสำนวนใน
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณี ศึกษา
เอกสารและสารสนเทศที่หลากหลาย
Inquiry and analysis development of Thai language since Sukhothai
era to a present day; The change of Thai language in the sound, word,
sentence, meaning and Thai idiom; analyze the change of Thai
language from case study, document, and various information
technology

1542202

พัฒนาการของวรรณคดีไทย
2(1-2-3)
Development of Thai Literature
สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพั ฒ นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สุ โขทัยถึงก่อน
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก ในด้ า นรู ป แบบ แนวคิ ด เนื้ อ หา กลวิ ธี ก ารประพั น ธ์
เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบท
ทางสังคมและการเมืองแต่ละสมัย และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแต่
ละยุคสมัย เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน
Inquiry and analysis background and development of Thai literature
since Sukhothai era to before Western influenced in term of the form,
concepts, content, literary techniques, comparison of literature unique
characteristics; the relationship between literature and social context
and political in each era; analysis of importance Thai literatures in each
period to be a guide teaching Thai literature classes
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ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1541102

ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Linguistic for Thai Language Teacher
สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบ
คำ และประโยค และระบบความหมาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วชิ า
ภาษาไทย
Inquiry analysis and synthesis basic knowledge of linguistics;
phonology, morphology, syntax and semantic. To be applied in Thai
language learning.

1542203

วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Literature and Creative Criticism
วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคม
ที่ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณกรรมไทย การนำเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
Analysis characteristics of Thai literature after Western influences;
the context of society influences the literature; theory of literary
criticism with applying of Thai literary criticism analysis; present the
creative literary reviews

1543205

วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
3(2-2-5)
Best Selected Literatures in Textbooks
สื บ ค้ น วิ เคราะห์ ว รรณกรรมคั ด สรรในหนั ง สื อ เรี ย น ทั้ ง ด้ า นเนื้ อ หา รู ป แบบ
แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Analysis of selected literature in textbooks in term of content,
forms, concepts, literary aesthetics and values to be used in the
secondary education learning management
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ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1544301

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Learning management Design
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดการชั้นเรียน สร้างและพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน
Inquiry analysis and synthesis; principle, concepts, theory which
related to the learning design of Thai language in the curriculum;
writing lesson plan; classroom management; design of learning in
accordance with curriculum and learning style

1543402

การออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Learning management Media Design
สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบำรุงรักษาสื่ อการเรียนรู้ภาษาไทย การ
ออกแบบ การผลิต ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ ภาษาไทย การ
พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การ
สร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
Inquiry and analysis the selection; usage and maintenance Thai
language medias; designing; producing; trial; evaluation and improve
Thai language medias; development of innovation in accordance with
objectives and result of Thai language learning; creating and developing
books in accordance with the curriculum
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ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1543403

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
ในศตวรรษที่ 21
Measurement and Evaluation of Thai Language
Teaching in 21st Century
สื บ ค้ น วิ เคราะห์ ท ฤษฎี แนวคิ ด และหลั ก การวั ด และประเมิ น ผลการเรีย นรู้
เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก สถิ ติ ออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด ในรู ป แบบ
เทคโนโลยีที่ ทั นสมัย สอดคล้องกับหลักสู ตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประเมินตามสภาพจริง
Inquiry and analysis theory, concepts, and principles of
measurement and evaluation of Thai language content; know how to
create and develop effective measurement and evaluation tools
according to statistics; design and create measuring instruments in
modern technology according to Thai language department; the
concept of teaching and learning in the 21st century and authentic
assessment

1543404

การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Learning management
สืบ ค้ น วิเคราะห์ การประยุก ต์ ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎี ท างการสอนสู่การฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรม
Inquiry analysis and application of principle; approach; teaching
theory through practice; micro teaching of listening, speaking, reading,
and writing; Thai grammar and literature
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ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1542304

ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
Creative Thinking and Creative Writing

2(1-2-3)

สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึ กการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
ชนิดต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Inquiry and analysis the principles and the art of writing; writing
prose and poem practice which base on creative thinking
1542306

การเขียนสารคดี
2(1-2-3)
Non-fiction Writing
วิเคราะห์หลักการเขียนสารคดี รูปแบบวิธีการสอนการเขียนสารคดี ศิลปะการ
เขียนบท สารคดี การเลือกเรื่อง การสร้างแนวคิด การรวบรวมและคัดเลือกข้อมูล
การสร้างโครงเรื่อง การนำ เสนอ และการฝึกปฏิบัติ
Analysis principles of non-fiction writing. Teaching patterns of nonfiction writing. The art of writing non-fiction; the story selection;
creating concepts and plots; gathering and selecting information;
outlining. The writing practice and the presentation

1542307

ศิลปะการนำเสนอ
2(1-2-3)
Art of Presentation
สืบสอบและค้นคว้าหลักการและศิลปะในการนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน
การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งการพูดและการเขียน การใช้สื่อ
และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ
Inquiry and study principles and the art of oral presentation and
writing presentation; the use of appropriate language according to the
objectives of speaking and writing; the use of media for presentation;
teacher’s personality development for presentation
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ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1543305

ศิลปะการอ่านออกเสียง
3(2-2-5)
Art of Read Aloud
สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
ในอดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละ
ประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง
Inquiry analysis characteristics of various types of poetry both prose
and poetry from the past to a present day; the principle of reading
aloud for various purposes; practice reading aloud on prose and poetry
in every type; design read aloud activity and evaluation

1543206

วรรณกรรมท้องถิน่
3(2-2-5)
Thai Local Literature
วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ
ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด คุณ ค่า และ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ถี ชี วิ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความเชื่ อ ภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมท้องถิน่ ที่สะท้อนผ่านวรรณกรรม
Analysis the study of folk Thai literature and written literature in
local areas; its historical backgrounds. The patterns of composing folk
literature; contents, concepts, and values. The relationship between
the way of life, morality, ethics, beliefs, local wisdom local culture and
folk Thai literature
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1543204

ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของ
คติชน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่ น ๆ ระเบียบวิธีการ
ศึกษาคติชนวิทยา การจำแนกและวิเคราะห์ข้อมู ลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทาง
คติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการทำวิจัย นำ
ข้อมูลคติชนวิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
Inquiry and analysis meaning, background, types, values, and role of
folkloristic; study the relationship between folklore and other
sciences; methodology of folklore; classified and data analysis by
technology and use theory of folklore to discuss; emphasize on field
practice and research; use folklore data in local integrated with Thai
language teaching

1542104

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(2-2-5)
Foreign Languages in Thai Language
สื บ ค้ น วิ เคราะห์ ภู มิ ห ลั งของการรับ ภาษาต่ างประเทศมาใช้ ในภาษาไทย
หลักการสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคำ การวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงคำยืมในด้านเสียง คำ และความหมาย การนำคำยืมมาใช้ในบริบทต่างๆ
ของสังคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย ฝึกปฏิบตั ิ การรวบรวม
จำแนก วิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Inquiry and analysis background of acquiring foreign languages
used in Thai language; observation principles of foreign language usage
in Thai language; principle of borrowing words; analysis of borrowing
words changes in sound., word and meaning; borrowing words in
various contexts of Thai society; the influence of foreign languages on
Thai language; Gathering, classifieds, analysis of the foreign language in
Thai language; analysis of foreign language words in Thai language from
various information technology media to apply in teaching
management
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1543901

ชื่อ และคำอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
วิจัยสำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Research
สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการ
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น โดยระบุ ปั ญ หา เก็ บ ข้ อ มู ล ออกแบบงานวิ จั ย สร้ า งเครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ
Inquiry and analysis principle approach and theory of classroom
action research; conduct classroom research by identifying problems,
data collection, designing, create tools, analysis data, and presentation
of research results in various forms

1543406

การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย
2(1-2-3)
Thai Language Textbooks Development
การวิเคราะห์และสืบค้นประวั ติความเป็นมาของแบบเรียนภาษาไทย การสร้าง
และพัฒ นาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร และการวิเคราะห์หนังสือเรียน
ภาษาไทยที่ใช้ในสถานศึกษา
Analysis and Inquiry historical background of the Thai textbooks; the
development of textbooks consistent with school curriculum; the
analysis of Thai textbooks used in schools

1544501

โครงงานและสัมมนา
2(1-2-3)
Project and Seminar
สืบค้น วิเคราะห์หลักการทำโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการกำหนด
ประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอในรูปแบบโครงงานและ
สัมมนาเชิงวิชาการ
Inquiry and analysis principle of Thai language projects and seminar;
practice in define issues; research; summary; presentation in a form of
project and academic seminar

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชือ่ เต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

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

:
:
:
:

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

เหตุผล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 ลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
37 หน่วยกิต
1) วิชาครู
22 หน่วยกิต
2) วิชาการปฏิบัติการสอนใน
15 หน่วยกิต
สถานศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต
2) วิชาเอกเลือก
20 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

เหตุผล
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง
ตามหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต
แ บ บ อิ ง ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
เห ม าะส ม แ ล ะ ต รงต าม ก าร
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันมาก
ขึ้น
2. ปรับโครงสร้างในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มสาระวิชาชีพครูมีการปรับเพื่อให้
เป็นไปตามาตรฐาน มคอ. 1
3. กลุ่ มวิ ชาเอกบั งคั บมี การเพิ่ มเติ ม
กลุ่ มวิ ชาที่ เกี่ ยวกั บการสอนวิ ชาเอก
เพื่ อให้ สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญ ญาตรี ส าขา
ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ 4 ปี
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
166 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 ลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
130 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
52 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ
32 หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา
78 หน่วยกิต
1) วิชาเอกเดี่ยว
60 หน่วยกิต
3) วิชาเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เหตุผล
ป รั บ ร า ย วิ ช า แ ล ะ
คำอธิ บ ายรายวิ ช าใหม่
เพื่ อ ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ
หลักสูตรอิงสมรรถนะ
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
1) วาทการสำหรับครู
1) การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
Speech of Teachers
Listening Watching and Speaking for Thai
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด หลักการพูดในที่ชุมนุมชน กลวิธีการ
Language Teacher
พูดในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการพูดที่จะนำไปใช้ในวิชาชี พ
สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการ
ครู เช่น การพูดอธิบาย การพูดสาธิต การอภิปราย โต้ วาที และการพูด
ฟัง การดูและการพูด กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรูปแบบ
สุนทรพจน์ เป็นต้น
ต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดทั้งสถานการณ์
การพัฒนาทักษะการฟังและการดู
จำลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการ
Listening and Looking Skill Development
ฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม
แนวคิดและทฤษฎีการฟังและการดู ฝึกปฏิบัติการฟังและการดูจาก
Inquiry analysis basic knowledge of listening,
สื่อประเภทต่าง ๆ โดยนำแนวคิด ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติมาใช้พัฒนา
watching, speaking, principles of listening watching
ทักษะการฟังและการดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
and speaking, Speaking and listening strategies in
various types, focus on practical in listening and
speaking both in simulation and real situation from
medias, designing the evaluation of participatory
listening and speaking

เหตุผล
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
2) การพัฒนาทักษะการอ่าน
2) การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
Reading Skill Development
Reading, Thinking, and Life Developing
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน แนวคิดทฤษฎีการอ่าน หลักการอ่าน
สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกั บการอ่านและการคิด แนวคิด
อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติการอ่าน
ทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การ
คิดอย่างมี ประสิ ทธิภาพ ฝึกปฏิบัติ การอ่านการคิด ทั้งการจับ
ใจความ สรุ ป ความ วิ เ คราะห์ ตี ค วาม ประเมิ น ค่ า และ
วิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดี
และบั น เทิ ง คดี จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสื่ อ
ออนไลน์ในรูปแบบ
Inquiry analysis Basic knowledge of reading and
thinking; teaching theory which supporting reading
and thinking; principle of reading; effective thinking;
reading and thinking practice, main ideal, summary,
analyze, interpret, evaluation, judgments both prose
and poetry writing in form of documentary and fiction
from printing, electronics media and various type of
online media

เหตุผล
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
3) การเขียนเชิงวิชาการ
3) การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
Academic Writing
Writing for Academic Communication and
ความหมายและประเภทของรายงานการค้นคว้า ส่วนประกอบของ
Occupation
รายงาน ภาคนิ พ นธ์ และสารนิ พ นธ์ หลั กการเขี ยนและรูป แบบของ
สืบค้ น วิเคราะห์ รูป แบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุ ระ
รายงานการค้นคว้ารวมทั้งฝึกเขียนรายงานการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
วิชาภาษาไทย
ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่าง ๆ
Inquiry and analysis the academic writing types
and business writing; language usage in various types
of writings properly; practice academic writing and
business writing in various types
4) หลักภาษาไทยสำหรับครู
4) หลักภาษาไทย
Thai Grammar for Teachers
Principle of Thai Language
หลักภาษาไทยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและ
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษา
อักษรไทย การเขียนคำในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย ชนิ ดและ
หลักภาษาไทย ลักษณะของภาษาไทย ระบบเสียง คำ ประโยค
หน้าที่ของคำในภาษาไทย กลุ่มคำและประโยค
ข้อความและความหมายในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทย
สำนวนไท ย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ภ าษ าไทยได้ ถู ก ต้ อ งตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559

เหตุผล

127

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
Inquiry analysis and synthesis principle and
concepts of Thai language; phonology; morphology;
sentence structure; message and meaning in Thai
language
5) วรรณกรรมศึกษา
5) แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
Literature Study
Study of Thai Literature
ลักษณะและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยในด้านเนื้อหา รูปแบบ
สืบค้น ศึกษาความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย และ
และแนวคิด ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสังคมและศิลปวัฒนธรรม
ประเภทของวรรณคดี ศั พ ท์ วรรณคดี ปกิณ กะ และหลักการ
ฝึกวิเคราะห์วรรณกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมหรือ
วิเคราะห์วรรณคดีเบือ้ งต้น
วรรณคดีที่ลึกซึ้งต่อไป
Inquiry and analysis basic knowledge of literature;
meaning; characteristics of various types of literature,
vocabulary in literature, discipline and principles of
literary analysis
6) พัฒนาการของภาษาไทย
6) พัฒนาการของภาษาไทย
Development of the Thai Language
Development of Thai Language
ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงของภาษาไทยสมั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา
สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย
รัตนโกสินทร์และภาษาไทยปัจจุบันในด้านเสียง คำ ไวยากรณ์ สำนวน
จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้ านเสียง คำ
และความหมาย
ประโยค ความหมายและสำนวนในภาษาไทย ฝึก ปฏิ บั ติก าร
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสาร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559

เหตุผล
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
และสารสนเทศที่หลากหลาย
Inquiry and analysis development of Thai language
since Sukhothai era to a present day; The change of
Thai language in the sound, word, sentence, meaning
and Thai idiom; analyze the change of Thai language
from case study, document, and various information
technology
7) พัฒนาการของวรรณคดีไทย
7) พัฒนาการของวรรณคดีไทย
Development of Thai Literature
Development of Thai Literature
ประวัติวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี
สืบค้ น วิเคราะห์ ภู มิ ห ลัง และพั ฒ นาการของวรรณคดีไทย
และกรุงรัตนโกสินทร์ เน้นความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิง
ตั้ ง แต่ สุ โขทั ย ถึ ง ก่ อ นได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก ในด้ า นรู ป แบบ
รูปแบบ เนือ้ หาและแนวคิด
แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะ
ของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคม
และการเมืองแต่ละสมัย และฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทย
เรื่องสำคัญ แต่ล ะยุคสมัย เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอน
วรรณคดีไทยในชั้นเรียน
Inquiry and analysis background and development
of Thai literature since Sukhothai era to before
Western influenced in term of the form, concepts,
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content, literary techniques, comparison of literature
unique characteristics; the relationship between
literature and social context and political in each era;
analysis of importance Thai literatures in each period
to be a guide teaching Thai literature classes
8) ภาษาศาสตร์สำหรับครู
8) ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
Linguistics for Teachers
Linguistic for Thai Language Teacher
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ภาษาและภาษาศาสตร์ ลั ก ษณะและ
สื บ ค้ น วิ เ ค ราะห์ แ ล ะสั งเค ราะห์ ค วาม รู้ ทั่ วไป ท าง
โครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ธรรมชาติทั่วไปและการ
ภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ระบบคำ และ
เปลี่ยนแปลงของภาษา ระบบเสียง คำ ประโยค และความหมายของ
ประโยค ระบบความหมาย และระบบข้อความ การประยุกต์ใช้
ภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีไวยากรณ์แนวต่าง ๆ
ความรู้ ท างภาษาศาสตร์เพื่ อนำไปใช้ป ระโยชน์ ในการจั ดการ
และการประยุกต์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการสอนภาษาไทย
เรียนรู้วิชาภาษาไทย
Inquiry analysis and synthesis, Basic knowledge of
linguistic; linguistic theory; phonetic system;
morphology system; phrases; sentences; meaning;
discourse; application of linguistic knowledge for use
in Thai language learning
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9) วรรณกรรมวิจารณ์
9) วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
Literary Criticism
Literature and Creative Criticism
ความหมาย หลั ก เบื้ อ งต้ น ในการวิ จ ารณ์ ว รรณกรรม ทฤษฎี
วิ เคราะห์ ลั ก ษณะของวรรณกรรมไทยหลั ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
วรรณกรรมวิจ ารณ์ การสอนวิจ ารณ์ วรรณกรรม ฝึ ก เขี ย นบทความ
ตะวั น ตก บริ บ ทของสั งคมที่ ส่ งผลต่ อ วรรณกรรมแต่ ล ะสมั ย
วิจารณ์
ทฤษฎี ว รรณคดี วิ จ ารณ์ กั บ การประยุ ก ต์ ใช้ วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์
วรรณกรรมไทย การนำเสนอบทวิจารณ์ วรรณกรรมได้ อ ย่ าง
สร้างสรรค์
Analysis characteristics of Thai literature after
Western influences; the context of society influences
the literature; theory of literary criticism with applying
of Thai literary criticism analysis; present the creative
literary reviews
10) วรรณคดีเอกของไทย
10) วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน
Masterpieces of Thai Literature
Best Selected Literatures in Textbooks
วรรณคดีเรื่องเอกสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ (ก่อน
สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสื อเรียน ทั้งด้าน
พ .ศ. 2475) ความเป็ น มา เนื้ อห า รู ป แบ บ และคุ ณ ค่ า ใน ด้ า น
เนื้อหา รูป แบบ แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์ และคุณ ค่า
ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง สังคม และวรรณศิลป์
ด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ นำมาใช้ ใ นการจั ดการเรี ย นรู้ ร ะดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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วรรณกรรมคัดสรร
Analysis of selected literature in textbooks in term
Selected Literary Works
of content, forms, concepts, literary aesthetics and
งานนิพนธ์ของพระมหาราชครู พระศรีมโหสถ พระยาตรัง สุนทรภู่
values to be used in the secondary education
และกวีอนื่ ๆ
learning management
11) พฤติกรรมการสอนภาษาไทย
11) การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
Thai Teaching Behavior
Thai Language Learning management Design
พฤติกรรมการสอนของครูภาษาไทย แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชา
สื บ ค้ น วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ห ลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี ที่
ภาษาไทย การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าภาษาไทย ฝึ ก
เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งใน
ปฏิบัติการเขียนแผนการจั ด การเรียนรู้ภาษาไทย การทดลองและ
หลักสูตร การเขี ยนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน
สอบสอนวิชาภาษาไทย
สร้างและพั ฒ นาออกแบบการจั ด การเรีย นรู้ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วิธีสอนภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน
Methods of Teaching Thai
Inquiry analysis and synthesis; principle, concepts,
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ทฤษฎีการ
theory which related to the learning design of Thai
สอนที่ น ำมาใช้ ใ น การสอนภาษาไทย เน้ น เทคนิ ค การ
language in the curriculum; writing lesson plan;
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ การเขี ย นแผนการ
classroom management; design of learning in
จัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดผล
accordance with curriculum and learning style
ประเมินผลตามสภาพจริง และการนำความรู้สู่ก ารทดลอง
สอน
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12) การออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
วิชานีเ้ พิ่มเติมใน
Thai Language Learning management Media
หลักสูตรปรับปรุง 2562
Design
สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบำรุงรักษาสื่อการ
เรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบ การผลิต ทดลองใช้ ประเมิน
และปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนานวัตกรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การ
สร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
Inquiry and analysis the selection; usage and
maintenance Thai language medias; designing;
producing; trial; evaluation and improve Thai
language medias; development of innovation in
accordance with objectives and result of Thai
language learning; creating and developing books in
accordance with the curriculum
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13) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย
13) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย
Measurement and Evaluation of Thai Language
ในศตวรรษที่ 21
Instruction
Measurement and Evaluation of Thai Language
ทฤษฎี แนวคิ ด และหลั ก การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
Teaching in 21st Century
เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้าง การพัฒนา และการใช้เครื่องมื อวัด
สื บ ค้ น วิ เคราะห์ ท ฤษฎี แนวคิ ด และหลั ก การวั ด และ
และประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริงตามแนวคิดของ
ประเมินผลการเรียนรู้เนื้ อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้าง และ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
พั ฒ นา เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดใน
รูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระ
ภาษาไทย แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
และการประเมินตามสภาพจริง
Inquiry and analysis theory, concepts, and
principles of measurement and evaluation of Thai
language content; know how to create and develop
effective measurement and evaluation tools
according to statistics; design and create measuring
instruments in modern technology according to Thai
language department; the concept of teaching and
learning in the 21st century and authentic assessment
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14) พฤติกรรมการสอนภาษาไทย
14) การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
Thai Teaching Behavior
Thai Language Learning management
พฤติกรรมการสอนของครูภาษาไทย แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชา
สื บ ค้ น วิ เคราะห์ ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี
ภาษาไทย การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าภาษาไทย ฝึ ก
ทางการสอนสู่การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด
ปฏิบัติการเขียนแผนการจัด การเรียนรู้ภาษาไทย การทดลองและ
การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม
สอบสอนวิชาภาษาไทย
Inquiry analysis and application of principle;
วิธีสอนภาษาไทย
approach; teaching theory through practice; micro
Methods of Teaching Thai
teaching of listening, speaking, reading, and writing;
หลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาไทย ทฤษฎี ก ารสอนที่
Thai grammar and literature
นำมาใช้ใน การสอนภาษาไทย เน้นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และการนำความรู้สู่
การทดลองสอน
15) กวีนิพนธ์ไทย
15) ความคิดสร้างสรรค์กบั การสรรสร้างงานเขียน
Thai Poetry
Creative Thinking and Creative Writing
ที่มา รูปแบบและเนื้อหาของกวีนิพนธ์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนทั้ง
ศึกษาภาษาวรรณศิลป์ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์
ร้อยแก้วและร้อยกรองชนิดต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความคิดริเริ่ม
ฝึกแต่งคำประพันธ์ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล
สร้างสรรค์
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การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Inquiry and analysis the principles and the art of
Creative Writing
writing; writing prose and poem practice which base
แนวการเขียน ลีลา เทคนิค รูปแบบการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ทั้งงาน
on creative thinking
เขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง รวมทั้งวิเคราะห์ความคิ ดสร้างสรรค์จาก
งานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ
16) การเขียนสารคดี
วิชานี้เพิ่มเติมใน
Non-fiction Writing
หลักสูตรปรับปรุง 2562
วิเคราะห์หลักการเขียนสารคดี รูปแบบวิธีการสอนการเขียน
สารคดี ศิ ลปะการเขียนบท สารคดี การเลือกเรื่อง การสร้าง
แนวคิด การรวบรวมและคัดเลือกข้อมูล การสร้างโครงเรื่อง การ
นำเสนอ และการฝึกปฏิบัติ
Analysis principles of non-fiction writing. Teaching
patterns of non-fiction writing. The art of writing nonfiction; the story selection; creating concepts and
plots; gathering and selecting information; outlining.
The writing practice and the presentation
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17) ศิลปะการนำเสนอ
วิชานี้เพิ่มเติมใน
Art of Presentation
หลักสูตรปรับปรุง 2562
สืบสอบและค้นคว้าหลักการและศิลปะในการนำเสนอด้วย
การพูดและการเขียน การใช้ภาษาให้เ หมาะสมกับวัตถุประสงค์
ต่ า งๆ ทั้ ง การพู ด และการเขี ย น การใช้ สื่ อ และการพั ฒ นา
บุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ
Inquiry and study principles and the art of oral
presentation and writing presentation; the use of
appropriate language according to the objectives of
speaking and writing; the use of media for
presentation; teacher’s personality development for
presentation
18) ศิลปะการอ่านทำนองเสนาะ
18) ศิลปะการอ่านออกเสียง
The Art of Reading Thai Poetry
Art of Read Aloud
ฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้ง
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนอง ฝึกฝนการอ่านออกเสียงร้อย
ร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียง
กรองเพื่ อพั ฒ นาตนเองและการนำไปใช้ ในการจัด การเรีย นการสอน
ตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและ
สำหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาและความสามารถที่แตกต่างกัน
ร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูป แบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละ
ประเภท ออกแบบกิ จ กรรมการอ่ า นออกเสี ย ง และการ
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19) วรรณกรรมท้องถิ่นเพชรบุรี
Literary Works of Phetchaburi Locality
ความหมาย ประเภท และลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท้องถิ่น
เพชรบุ รี วรรณกรรมท้ องถิ่น เพชรบุ รีที่ สำคัญ ความสัม พั น ธ์ระหว่าง
วรรณกรรมท้องถิ่นเพชรบุรีกับวรรณกรรมแบบฉบับ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล
และวิเคราะห์วรรณกรรมมุขปาฐะ ปริ วรรตและวิเคราะห์วรรณกรรม
ลายลักษณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
ประเมินผลการอ่านออกเสียง
Inquiry analysis characteristics of various types of
poetry both prose and poetry from the past to a
present day; the principle of reading aloud for various
purposes; practice reading aloud on prose and poetry in
every type; design read aloud activity and evaluation
19) วรรณกรรมท้องถิ่น
Thai Local Literature
วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นมุขปาฐะและวรรณกรรมลาย
ลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา รู ปแบบ
การประพันธ์ เนื้อหา แนวคิด คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่าง
วิถีชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่สะท้อนผ่านวรรณกรรม
Analysis the study of folk Thai literature and written
literature in local areas; its historical backgrounds. The
patterns of composing folk literature; contents,
concepts, and values. The relationship between the
way of life, morality, ethics, beliefs, local wisdom local
culture and folk Thai literature
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20) คติชนวิทยา
20) คติชนวิทยา
Folklore
Folklore
ความหมาย ความเป็นมา ประเภทคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของ
สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณ ค่า
คติชนวิทยา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น
และบทบาทหน้าที่ของคติชน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชน
ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา การจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิทยากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา
เทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการ
การจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทาง
ฝึกปฏิบัติภาคสนามและการทำวิจัย
คติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
และการทำวิจัย นำข้อมูลคติชนวิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
Inquiry and analysis meaning, background, types,
values, and role of folkloristic; study the relationship
between folklore and other sciences; methodology of
folklore; classified and data analysis by technology
and use theory of folklore to discuss; emphasize on
field practice and research; use folklore data in local
integrated with Thai language teaching
21) ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
21) ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Loanwords in Thai
Foreign Languages in Thai Language
ลักษณะและหลักการสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การ
สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้
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วิเคราะห์ภาษาต่างประเทศในวรรณคดีไทย ราชาศัพท์ และภาษาไทยใน
ชี วิ ต ประจำวั น ประมวลคำยื ม ภาษาต่ างประเทศในภาษาไทย และ
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย
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ในภาษาไทย หลั ก การสั งเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
หลักการยืมคำ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคำยืมในด้านเสียง
คำ และความหมาย การนำคำยื ม มาใช้ ในบริ บ ทต่ า งๆของ
สังคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย ฝึก
ปฏิบัติ การรวบรวม จำแนก วิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อนำความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
Inquiry and analysis background of acquiring
foreign languages used in Thai language; observation
principles of foreign language usage in Thai language;
principle of borrowing words; analysis of borrowing
words changes in sound., word and meaning;
borrowing words in various contexts of Thai society;
the influence of foreign languages on Thai language;
Gathering, classifieds, analysis of the foreign language
in Thai language; analysis of foreign language words in
Thai language from various information technology
media to apply in teaching management
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
22) การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
22) วิจัยสำหรับครูภาษาไทย
Research on Teaching Thai Language
Thai Language Research
วิธีแ ละรู ป แบบการวิจัยทางการสอนภาษาไทย การเลื อกหั ว ข้ อ
สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้น
และการเขี ย นเค้ าโครงการวิจั ย การกำหนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละกรอบ
เรีย น ฝึก การปฏิ บั ติ ก ารวิจัย ในชั้น เรีย น โดยระบุ ปั ญ หา เก็ บ
ความคิด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ การจำแนก วิเคราะห์และ
ข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลและ
ตีความข้อมูลเพื่อเขียนรายงานการวิจัย
นำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ
Inquiry and analysis principle approach and theory
of classroom action research; conduct classroom
research by identifying problems, data collection,
designing, create tools, analysis data, and
presentation of research results in various forms
23) การสร้างแบบฝึกทางภาษาไทย
23) การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย
Constructing Thai Language Skill Exercises
Thai Language Textbooks Development
การสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมแบบฝึ ก การเรี ย นรู้ วิ ช า
การวิเคราะห์และสืบค้นประวัติความเป็นมาของแบบเรียน
ภาษาไทยเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในสถานศึกษา
ภาษาไทย การสร้างและพั ฒ นาหนั งสือเรียนให้ สอดคล้องกับ
หลั ก สู ต ร และการวิ เคราะห์ ห นั ง สื อ เรี ย นภาษาไทยที่ ใช้ ใ น
สถานศึกษา
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Analysis and Inquiry historical background of the
Thai textbooks; the development of textbooks
consistent with school curriculum; the analysis of
Thai textbooks used in schools
24) สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย
24) โครงงานและสัมมนา
Seminar on Thai Language and Literature
Project and Seminar
การสัมมนาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทยตาม
สืบค้น วิเคราะห์หลักการทำโครงงานและสัมมนาภาษาไทย
ความสนใจของกลุ่ ม ผู้เรียน โดยมีประเด็นหลักในการสัมมนาร่วมกัน
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารกำหนดประเด็ น ปั ญ หา สื บ ค้ น ข้ อ มู ล สรุป องค์
รวมทั้งการค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น
ความรู้ และนำเสนอในรูปแบบโครงงานและสัมมนาเชิงวิชาการ
Inquiry and analysis principle of Thai language
projects and seminar; practice in define issues;
research; summary; presentation in a form of project
and academic seminar

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
2. อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
3. ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ
4. อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาลี
5. อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ
รายชื่ออาจารย์ประจำ
6. ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
7. ผศ.ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ
8. อาจารย์ศิวาพร พิรอด
9. อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ
10. อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว
11. อาจารย์ทนงศ์ จันทะมาตย์
12. อาจารย์ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด
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รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์
2. อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
3. ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ
4. อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ
5. อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ
รายชื่ออาจารย์ประจำ
6. ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
7. ผศ.ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ
8. อาจารย์ศวิ าพร พิรอด
9. อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาลี
10. อาจารย์ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว
11. อาจารย์ทนงศ์ จันทะมาตย์
12. อาจารย์ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด
13. อาจารย์นพวัฒน์ สุวรรณช่าง
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ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 กับรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มคอ. 1
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
1) หลักภาษา
หลักภาษาไทย
(1.1) ลั ก ษณ ะและโครงสร้ า งของภาษาไทยตามแนว ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
ภาษาศาสตร์
พัฒนาการของภาษาไทย
(1.2) ระบบเสียง ระบบคำ ประโยค
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
(1.3) อรรถศาสตร์
(1.4) ฉันท์ลักษณ์
(1.5) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาไทย เช่น ภาษาบาลีสันสกฤต เขมร ฯลฯ
(1.6) วิวัฒนาการภาษาไทย
2) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
(2.1) วรรณ ค ดี ไท ย ส มั ย ต่ างๆ วรรณ ก รรม ปั จจุ บั น พัฒนาการของวรรณคดีไทย
วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมทางการ ศึกษาวรรณกรรมทาง คติชนวิทยา
ศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(2.2) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา
ไทย วัฒนธรรมกับภาษา และวรรณคดี
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รายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
3) ทักษะการใช้ภาษา
การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
(3.1) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
การแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย
การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
(3.2) ทั ก ษะ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในการใช้ ภ าษาใน ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
ชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนภาษาไทย
(3.3) พลั งภาษา (ศิ ล ปะการใช้ ภ าษาในสถานการณ์ ต่ า งๆ)
เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูด
เชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
(3.4) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทรียภาพทางภาษา
(3.5) การเขี ย นเรีย งความ บทความ ย่ อ ความ การแต่ งคำ
ประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์การเขียนเชิงวิชาการ การเขียน
หนังสือราชการ
(3.6) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การ
ใช้ ภ าษาในชี วิ ต ประจำวั น และทั ก ษะการใช้ ภ าษาผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
(3.7) การใช้ภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
มคอ. 1

มคอ. 1
4) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(4.1) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย
(4.2) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
(4.3) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

รายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2562
การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
การจัดการเรียนรูว้ ิชาภาษาไทย

เหตุผล
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

1

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชัน้ ปี
หมวดวิชาและหมูว่ ชิ า
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิ ช า หมู่ วิ ช า และลั ก ษณะเนื้ อ หาวิ ช าในแต่ ล ะหมู่ วิ ช าของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) ประกอบด้วยหมู่วิชาดังต่อไปนี้
150 ใช้กับ หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใด ๆ ได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์
151 ใช้กับ หมู่วิชาปรัชญา
152 ใช้กับ หมู่วิชาศาสนา
153 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาศาสตร์
154 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาไทย
155 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอังกฤษ
156 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น
157 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาจีน
158 ใช้กับ หมู่วิชาภาษามาเลย์
159 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
161 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเยอรมัน
162 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน
163 ใช้กับ หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ
164 ใช้กับ หมู่วิชาประวัติศาสตร์
165 ใช้กับ หมู่วิชาภาษารัสเซีย
166 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเกาหลี
167 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาลาว
168 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเขมร
169 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาพม่า
171 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาเวียดนาม
172 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาสเปน
173 ใช้กับ หมู่วิชาภาษาอาหรับ
174 ใช้กบั หมู่วิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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หมู่วิชาภาษาไทย
หมู่วิชาภาษาไทย อยู่ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
เลข

ลักษณะเนื้อหาวิชา

รหัส (ใส่หลัก 1-2-3 (เว้น 4) -ใส่ 5 (เว้น 6-7)

1

หลักภาษา ภาษาศาสตร์

154 __ 1 __ __

2

วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย

154 __ 2 __ __

3

ทักษะการใช้ภาษา

154 __ 3 __ __

4

การสอนภาษาไทย

154 __ 4 __ __

5

การสัมมนา

154 __ 5 __ __

6

-

154 __ 6 __ __

7

-

154 __ 7 __ __

8

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

154 __ 8 __ __

9

การวิจัย ปัญหาพิเศษ

154 __ 9 __ __

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลำดับที่
1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา
นางพัชรินทร์ สุริยวงค์
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (ภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
แสนประเสริฐ ปานเนียม, พัชรินทร์ สุริยวงค์, ทนงศ์ จันทะมาตย์, จตุพร บุญ
ประเสริฐ, อุบลวรรณ สวนมาลี, วิฑูรย์ คุ้มหอม, จิณห์จุฑา สุวรรณ
คัมภีระ,ทิพวรรณ จุลีรัชนีกร, ณัฐกานต์ ผาจันทร์,ธีรศักดิ์ สุขสันติ
กมล และอุดมเดช เกตุแก้ว. (2560). “การขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรี” ในรวม
บทความหลังการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 2-5
ธันวาคม พ.ศ. 2560, 843-850
3. ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2554
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
พ.ศ. 2556-2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

150

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั รองผู้อำนวยการสถาบันวิจยั และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รบั ผิดชอบสอน
4.1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4.2 ภาษากับวัฒนธรรม
4.3 วาทการสำหรับครู
4.4 การพัฒนาทักษะการอ่าน
4.5 วิธีสอนภาษาไทย
4.6 พฤติกรรมการสอนภาษาไทย
4.7 วิจยั ทางภาษาไทย
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6. ประสบการณ์นิเทศ
13 ปี

ลำดับที่
2

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา
นายแสนประเสริฐ ปานเนียม
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

151

1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจยั
แสนประเสริฐ ปานเนียม, พัชรินทร์ สุริยวงค์, ทนงศ์ จันทะมาตย์, จตุพร บุญ
ประเสริฐ, อุบลวรรณ สวนมาลี, วิฑูรย์ คุ้มหอม, จิณห์จุฑา สุวรรณ
คัมภีระ,ทิพวรรณ จุลีรัชนีกร, ณัฐกานต์ ผาจันทร์,ธีรศักดิ์ สุขสันติ
กมล และอุดมเดช เกตุแก้ว .(2560). “การขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุร”ี ในรวม
บทความหลังการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 2-5
ธันวาคม พ.ศ. 2560, 843-850
ทิพวรรณ จุลีรัชนีกร, อุบลวรรณ สวนมาลี และแสนประเสริฐ ปานเนียม.
(2562). “การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นทีใ่ นจังหวัดเพชรบุรี : กรณีศกึ ษาชุมชนนาพันสาม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี” ในวารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา.
11 (1) (มกราคม-มิถุนายน) 2562. (TCI-1)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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3. ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2547
ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนทิวไผ่งาม
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
4.1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
4.3 วรรณกรรมท้องถิน่ เพชรบุร ี
4.4 คติชนวิทยา
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
พ.ศ. 2547
ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนทิวไผ่งาม
6. ประสบการณ์นิเทศ
12 ปี

ลำดับที่
3

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา
นายปรัชญา ปานเกตุ
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
ปรัชญา ปานเกตุ. (2558) .ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย Lexicon of Thai
culture. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 792 หน้า.
2. ผลงานวิจยั
3. ประสบการณ์การทำงาน
3.2 การทำงาน ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
4.1 ศิลปะการอ่านทำนองเสนาะ
4.2 การสอนวรรณกรรมไทย
4.3 กวีนพิ นธ์ไทย
4.4 วรรณคดีเอกของไทย
4.5 การวิจักษณ์อรรถรสทางวรรณคดี
4.6 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6. ประสบการณ์นิเทศ
11 ปี

ลำดับที่
4

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา
นางสาวอุบลวรรณ สวนมาลี
ตำแหน่งทางวิชาการ: วุฒิการศึกษา:
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
-
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2. ผลงานวิจยั
แสนประเสริฐ ปานเนียม, พัชรินทร์ สุริยวงค์, ทนงศ์ จันทะมาตย์, จตุพร บุญ
ประเสริฐ, อุบลวรรณ สวนมาลี, วิฑรู ย์ คุ้มหอม, จิณห์จุฑา สุวรรณ
คัมภีระ,ทิพวรรณ จุลีรัชนีกร, ณัฐกานต์ ผาจันทร์,ธีรศักดิ์ สุขสันติ
กมล และอุดมเดช เกตุแก้ว .(2560). “การขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุร”ี ในรวม
บทความหลังการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจยั ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 2-5
ธันวาคม พ.ศ. 2560, 843-850.
ทิพวรรณ จุลีรัชนีกร, อุบลวรรณ สวนมาลี และแสนประเสริฐ ปานเนียม.
(2562). “การขับเคลือ่ นศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นทีใ่ นจังหวัดเพชรบุรี : กรณีศกึ ษาชุมชนนาพันสาม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี”ใน วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา.
11 (1) (มกราคม-มิถุนายน) 2562. (TCI-1)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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3. ประสบการณ์การทำงาน
3.1 นักวิชาการบริษัทอักษรเจริญทัศน์(อจท.)จำกัด พ.ศ. 2547-2549
3.2 ผู้ช่วยสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550-2553
3.3 การทำงาน พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
4.1 หลักภาษาไทยสำหรับครุ
4.2 ภาษาศาสตร์สำหรับครู
4.3 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
4.4 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4.5 โครงสร้างภาษาไทย
4.6 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนภาษาไทย
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6. ประสบการณ์นิเทศ
8 ปี

ลำดับที่
5

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา
นายจตุพร บุญประเสริฐ
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
แสนประเสริฐ ปานเนียม, พัชรินทร์ สุริยวงค์, ทนงศ์ จันทะมาตย์, จตุพร บุญ
ประเสริฐ, อุบลวรรณ สวนมาลี, วิฑูรย์ คุ้มหอม, จิณห์จุฑา สุวรรณ
คัมภีระ,ทิพวรรณ จุลีรัชนีกร, ณัฐกานต์ ผาจันทร์,ธีรศักดิ์ สุขสันติ
กมล และอุดมเดช เกตุแก้ว .(2560). “การขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรี”ใน รวม
บทความหลังการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรวี ันที่ 2-5
ธันวาคม พ.ศ. 2560, 843-850.
จตุพร บุญประเสริฐ. (2558). “ภาพสะท้อนของคนมีบุญในนิทานเรื่องนาง
อุทัย : การตีความจากอนุภาคนิทานพื้นบ้าน” ในรวมบทความหลัง
การ ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา
และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558, 33–44.
จตุพร บุญประเสริฐ. (2559). “กบ: สัญลักษณ์รว่ มมโนทัศน์ทางชาติพันธุ”์
ในรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี
45 – 52.
3. ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2554-2556 อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การฝึกอบรม
พ.ศ. 2559
อบรมนักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและ
กระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้โครงงานฐานวิจัย
ของ คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ ภายใต้ความร่วมมือการ
พัฒนางานวิจัยฯ มรภ.- สกว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
4.1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
4.2 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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4.3 วิธีสอนภาษาไทย
4.4 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทย
4.5 วรรณกรรมศึกษา
4.6 วรรณกรรมกับแหล่งเรียนรู้
4.7 การสอนหลักภาษาไทย
4.8 วรรณกรรมไทย สำหรับนักศึกษาจีน
4.9 หลักภาษาไทย สำหรับนักศึกษาจีน
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6. ประสบการณ์นิเทศ
5 ปี

ภาคผนวก จ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ฉ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาคผนวก ช

