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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย  (5  ปี)   
(หลักสตูรใหม่  พ.ศ. 2554) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา  :  คณะครุศาสตร์   สาขาวิชาภาษาไทย 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Thai Language 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย) 
  ชื่อย่อ (ไทย) :  ค.บ.(ภาษาไทย)   
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Education (Thai Language ) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ):    B.Ed. (Thai Language ) 
3.  วิชาเอก       
   ภาษาไทย 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    
   167 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้    
      ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการศึกษา  เอกสารหรือต าราประกอบการสอนใช้ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
 5.3 การรับเข้าศึกษา   
                  รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน          
                    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
                    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร :  

 6.1  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 6.2  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
 6.3  คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2554   
วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 
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 6.4  สภาวิชาการเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.  
2554 

 6.5  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน      

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา  2557 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :  
  8.1 ครูสอนภาษาไทยทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน 
  8.2  ครูสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
  8.3 ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการสอนภาษาไทย 
9. ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีทีจ่บ 

1 *นางสาวอมรา  ทองใส อาจารย์ ศศ.ม. ภาษาไทย  
ศศ.บ. ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2552 

2 *นางสาวรัฐยา  
สุนทรกะลัมพ์ 

อาจารย์ ศศ.ม. ภาษาไทย  
ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 

3 นางชนาฎ  จันทะโก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. ภาษาไทย  
กศ.บ ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2536 
2518 

4 นางมณฑารพ  สุรเดชา อาจารย์ ค.ม. หลักสูตรการสอน  
กศ.บ. ภาษาไทย   

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2526 

5 นางสาวณัชชารีย์  
กุศลธรรมรัตน์ 

อาจารย์ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
 

2544 
2542 

*หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
             สอนภาคทฤษฎีและสอนภาคปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการอาคารครุศาสตร์   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่
นักศึกษาเลือก 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
     สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่ างก้ าวกระโดด รวมถึ งความก้าวหน้ าอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคาม
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว 
โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการ
ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย 
  พิจารณาด้านวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน พบว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนครู และการที่ครูสอน
ไม่ตรงสาขาวิชาที่จบมา โดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย ที่มักจะขาดแคลนครูที่จบด้านการสอนภาษาไทย 
และเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติที่คนไทยก็ใช้ภาษาไทยเป็นด้วยกันทั้งนั้น ท าให้เกิดปัญหาว่า
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ใครเข้ามาสอนภาษาไทยก็ได้ทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเกือบทุกระดับของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด สถาบันผลิตครูจึงต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยการผลิตครูที่ตรงกับสาขาวิชาเข้าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อมูลทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอซึ่งจะท าให้หลักสูตรและการสอนมีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันของสังคม สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้ 
      โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย ปัจจุบันภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่การเปลี่ ยนแปลงที่ก่อให้ เกิดความเจริญงอกงามของภาษา หากแต่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดความวิบัติของภาษา จนปัจจุบันหลายๆหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด ารงรักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติไม่ให้วิบัติ ถูกกลืน และอาจจะสูญสิ้นไปได้ในอนาคต 
  การส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาไทย เป็นกลไกด้านหนึ่งในการด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่สืบ
ทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งภาษาไทยมีความเป็นมาควบคู่กับวิถีชีวิตของสังคมไทยมาช้านาน 
การผลิตครูภาษาไทยมีส่วนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมที่งดงามในความเป็นไทย  
สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเมาะสม 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เป็นฐานให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือให้ได้บัณฑิตภาษาไทยที่มีคุณธรรม 
และจริยธรรม มีความเป็นไทย อีกทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล   ในศาสตร์แห่งวิชาชีพครูและภาษาไทย สามารถน าหลักการและทฤษฎี
ทางการศึกษาไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี รวมทั้งสามารถน าหลักการ และระเบียบวิธีการทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและ
งานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีพันธกิจหลักประการหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิต การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความส านึก
ในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ตลอดจนการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยศึกษาจึงเป็น
การด าเนินการตามพันธกิจดังกล่าว  
  โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูภาษาไทยที่มีความสามารถในการใช้ภาษา เป็นผู้ใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง มีภาวะผู้น าทางสติปัญญา สามารถน าความรู้ ทักษะ และวิชาการสมัยใหม่ไปช่วยแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน เพื่อด ารงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมไทย อันน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพของสังคมไปสู่สังคมท่ีมีความสงบสุขร่วมเย็นบนพื้นฐานของความพอเพียง      
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
      รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
 13.1  รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  ได้แก่   
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         รายวิชาในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู  ได้แก่ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  กลุ่มวิชาจิตวิทยา  
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน  
         ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร และแผนการเรียน                
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

หมวดที ่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาและความส าคัญ  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งให้  

“ศรัทธาความเป็นครู รอบรู้ทักษะ รักษ์ภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง”      
 1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและ คุณสมบัติให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเด่นในด้านการเป็นครูภาษาไทยมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการด้านความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมในระดับสากล
ได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 
  1.2.1  มีความรู้ทางภาษาไทยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้  
             1.2.2  มีทักษะและเทคนิควิธีในการสอนภาษาไทย 
  1.2.3  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  1.2.4  มีทักษะการค้นคว้าและวิจัย แล้วน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
และบูรณาการในการจัดการศึกษาได้ 
         1.2.5  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน า
ความรู้ความสามารถไปใช้และพัฒนาสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป 
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  1.2.6  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาไทย การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่น าไปใช้ในการท างานและพัฒนาตนเองเมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว  นักศึกษา
จะเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ดังนี้ 
      1)  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
       2)  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ภาษาไทย  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและพัฒนาตนเอง 
                            3)  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 4) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ในด้านการสอนภาษาไทยเพ่ือ
น าไปสร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การท างานการแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีม 

 5) เพ่ือเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีทักษะความรู้ทางด้าน
ศาสตร์และศิลป์ของภาษาไทย อีกท้ังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

 6) เพ่ือมุ่งปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
การได้รับแบบอย่างท่ีดีจากผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา ( 5 ปี ) 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภา
ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิและประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ค ว าม ต้ อ งก า ร ก า ลั งค น ใน ภ าค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร 
2. เชิญผู้ เช่ียวชาญทั้ งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
3.มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและข้อมูล
การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุม 
ศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา 
(มคอ.3, มคอ. 5) 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การทบทวนและปรับปรุง
หลักสตูรใหส้อดคล้องกับผลงานการ
วิจัยใหม่ในศาสตร์ของตนเอง ใน
ศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรวิชาชีพ 

1. ติดตามศึกษาการประชุมสมัมนา
ทางวิชาการของสมาคมวิชาชีพและ
ของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
2. ติดตามแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑติทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาต ิ

- รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ภาษาไทย 
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการพฒันา
ผู้เรยีน / ผู้ใช้บัณฑิตทั้งในระดับทอ้งถิ่น
และระดับชาต ิ

4. การบริหารทรัพยากรการเรียน 1. ส่งเสรมิการผลติเอกสาร / ต ารา / -  เอกสาร / ต ารา / สื่อประกอบการ
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

การสอน สื่อประกอบการเรยีนการสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครภุัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

เรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
-  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการที่มมีาตรฐานพอเพยีง 

5. การบริหารบคุลากร 1. ส่งเสรมิพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสรมิพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย ์
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสมัมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึก อบรบ
ประชุมสมัมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อน 
 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา / มสี่วนร่วมทางวิชาการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู ้

- ระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- วิจัย / ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการวิจยั/ ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจยั / ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

       ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   
  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     

       อาจจะให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร   
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
         ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

        ภาคการศึกษาปกติที่ 1  :  มิถุนายน  -   กันยายน   
        ภาคการศึกษาปกติที่ 2  :  พฤศจิกายน  -   กุมภาพันธ์ 
        ภาคการศึกษาฤดูร้อน    :  มีนาคม             -   พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
         ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

   1.ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
              2.มีคุณสมบัติอื่นๆ  ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหาร
โครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี  
           2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

        ควรให้สาขาวิชาเป็นผู้ระบุคุณลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษา เพราะปัญหา
ของนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรนี้  ได้แก่  

    2.3.1  นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พ้ืนฐานอ่อนด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
    2.3.2  การปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษา  

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
                 2.4.1  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
                 2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางภาษาไทย วรรณคดี วรรณกรรมไทย ให้จัดอบรมก่อน
เริ่มภาคเรียนการศึกษา 
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                  2.4.3  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียน
ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 

        2.4.4  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ 
ค าแนะน าแก่นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 

ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 80 

รวม 80 160 240 320 400 
คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - - 400 

 
2.6 งบประมาณตามแผน     

  งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา  5 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้   
  2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

แหล่งงบประมาณ ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าตอบแทน/ใช้สอย 
/วัสด ุ

147,680.00 295,360.00 443,040.00 590,720.00 738,400.00 

ค่าสาธารณูปโภค 12,280.00 24,560.00 36,840.00 49,120.00 61,400.00 
ค่าเงินอุดหนุน 41,360.00 82,720.00 124,080.00 165,440.00 206,800.00 

รวมท้ังสิ้น 201,320.00 402,640.00 603,960.00 805,280.00 1,006,600.00 

      2.7 ระบบการศึกษา  
                    แบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และตอ้งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร     167   หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลยี 

 6 หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาชีพครู   53 หน่วยกิต 
         - วิชาบังคับ                                      35 หน่วยกิต 
         - วิชาเลือก                     4 หน่วยกิต 
         - วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     14 หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                        78 หน่วยกิต 
         - วิชาบังคับ                                      54 หน่วยกิต 
         - วิชาเลือก                    24 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     3.1.2 รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

          ก าหนดให้เรียน 4 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรียนครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้ 
      1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
           บังคับเรียน                          6  หน่วยกิต 
 1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
  1551002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  เลือกเรียน    จากวิชาต่อไปนี้   ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
  1541001   ทักษะการใชภ้าษาไทย     3(3-0-6) 
 1541002   ภาษาและการสือ่สารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 
 1541003   ภาษาและการสือ่สารในท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
 1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 1571001   การฟังและการพูดภาษาจนีเพ่ือการสือ่สาร   3(3-0-6) 
 1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสือ่สาร   3(3-0-6) 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  
            ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
 1001003  พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
 1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ   3(3-0-6) 
 1511001  จริยธรรมกับมนุษย์      3(3-0-6) 
 1511002  ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
 1521001  พุทธศาสน์                                                     3(3-0-6) 
 1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นควา้   3(3-0-6) 
 2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 
 2051001  สนุทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
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 2061001  สงัคีตนยิม       3(3-0-6) 
  3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) 
3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้   
             ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
  2501001   เศรษฐกิจสงัคมไทย     3(3-0-6) 
 2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ        3 (3-0-6) 
 2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม    3 (2-2-5) 
 2521001   โลกาภวิตันแ์ละท้องถ่ินภวิตัน์    3(3-0-6) 
 2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก     3(3-0-6) 
 2541001   มนุษย ์ชมุชน  และส่ิงแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
  2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น    3(3-0-6) 
  2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 2561001   ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป   3(3-0-6) 
 3541001   การเปน็ผูป้ระกอบการ     3(3-0-6) 
 3591001    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 3591002    เศรษฐกิจพอเพียง                                3(3-0-6) 
4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   
     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต   และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
  1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
  1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 
 4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 
 4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 4001003  การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ                   3(3-0-6) 
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      3(3-0-6) 
 4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 
 4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล          3(2-2-5) 
 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3(2-2-5) 
 5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน    3(3-0-6) 
 5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น      3(3-0-6)           
ข. หมวดวิชาเฉพาะ      จ านวนไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต  แบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ดังนี้ 
 1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต 
  1.1  วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน  ไม่น้อยกว่า  35  หน่วยกิต  มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู        

Thai  Language  for  teacher 
2(1-2-3)    

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 
Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge 

2(2-0-4) 
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1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge  

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู        
English  for  Teachers   

3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเป็นครู         
Education and Self Actualization for Teachers  

3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร      
Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู้         
Principle of Learning Management 

3(2-2-5)   
  

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
Innovation  and  Information  Technology  in  Education 

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
Educational  Measurement  and  Evaluation 

3(2-2-5)   

1043002 การวิจัยทางการศึกษา         
Educational Research 

3(2-2-5)   

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู        
Psychology  for  Teachers 

3(3-0-6)   

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration  in  School 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม       
Inclusive Education 

2(2-0-4)    

1.2  วิชาชีพครูเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ        

Academic  Camp  Management  
2(1-2-3)   

 
1013001 

การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
Classroom  Management  and  Environment for  Learning 

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

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     
Technology for  Teachers  1 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     
Technology for  Teachers  2 

1(0-2-1) 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน        
Medias  Texts Construction 

2(1-2-3)   

1033203 นวัตกรรมการศึกษา         
Educational Innovation 

2(1-2-3)   
 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        
Classroom Research 

2(1-2-3)   

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      
Educational Innovation Research and Development  

2(1-2-3) 
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1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม        
Theories and Group Dynamics Practice 

2(1-2-3)   

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น        
Adolescence  Guidance  Psychology 

2(2-0-4)   

1083002   การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม      
Provision of Early Intervention Services 

2(2-0-4)   

 
1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ        จ านวน  14  หน่วยกิต 

 

1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1        
Practicum  1 

1(90)    

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2       
Practicum  2  

1(90)   

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       
Internship  1  

6(540)    

1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2      
Internship  2 

6(540)    

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ    (ไม่น้อยกว่า)      78    หน่วยกิต   
      วิชาบังคับ                   54     หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1251101 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย         

Linguistics  for  Teacher  of  Thai 
3(2-2-5) 

1251201  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
Development of Thai Literature 

3(3-0-6) 

1251203  การสอนวรรณกรรมวิจารณ์ 
Literary Criticism  Teaching 

3(2-2-5) 

1251301  การฟัง การพูดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ 
Speaking and Listening for Achievement        

3(2-2-5) 

1251302 การเขียนภาคนิพนธ์ส าหรับครูภาษาไทย   
Academic Writing for  Teacher  of  Thai     

3(2-2-5) 

1251502  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 
Writing Children 

3(2-2-5) 

1252102  ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
English  for  Teacher  of  Thai  

3(2-2-5) 

1252202  วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 
Thai Folk Literature for Teachers 

3(2-2-5) 

1252304  การแต่งค าประพันธ์ 
Poetry Composition  

3(2-2-5) 

1252307  การอ่านเชิงวิเคราะห์  
Critical Reading 

3(3-0-6) 

1252501  การสร้างบทเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 
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Production  of  Teaching  Materials 
1253103  หลักภาษาไทยส าหรับครู     

Thai Grammar for Teachers 
3(3-0-6) 

1253204  วรรณกรรมปัจจุบัน 
Contemporary Literature 

3(2-2-5) 

1253303  ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย 
Reading Technique 

3(2-2-5) 

1253603 เรียนรู้ภาษาผ่านการละเล่นไทย 
Learning Thai Language by Thai Entertainment 

3(2-2-5) 

1253604 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา  
Teaching Behavior on Thai Language in Primary 
Education Level 

3(2-2-5) 

1253605 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  
Teaching Behavior on Thai Language in Secondary 
Education Level 

3(2-2-5) 

1255402  
 

สัมมนาการสอนทางภาษาไทย    
Seminar on Thai Language 

3(2-2-5) 

 กลุ่มวิชาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์  (เลือกเรียน 3  หน่วยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1253104 ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม  

 Language and Cultural Relationships                                   
3(2-2-5) 

1254105 ถ้อยค าส านวนไทย  
 Idiomatic Expression in Thai 

3(2-2-5) 

1255106 ภาษาถ่ิน                         
Dialectology                                                            

3(2-2-5) 

                   2. กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรมวิจารณ์  (เลือกเรียน  3  หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1252205 วรรณกรรมเอกของไทย 
Prominent Literature 

3(2-2-5) 

1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 
Literature on Thai Customs 

3(2-2-5) 

1253207 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
Thoughts from Literature and Literary works 

3(2-2-5) 

1254208 วรรณกรรมนิทาน 
Literary Tales 

3(2-2-5) 

3.  กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย   (เลือกเรียน 6  หน่วยกิต) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1252305 เขียนรายงานจากการค้นคว้า  

 Report  Writing Form Reference Materials                                      
3(2-2-5) 

1253306 การเขียนเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์         
Writing for Advertising and Public Relations        

3(2-2-5) 

1253308 อ่านและเขียนเอกสารทางราชการ         
Reading  and  Writing  in  Government  Document 

3(2-2-5) 

1255309 การเขียนเพ่ือการพัฒนาตน 
Writing for Self Development 

3(2-2-5) 

                4. กลุ่มวิชาการวิจัย     (เลือกเรียน  3 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1252401       ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
Study of Thai language and Literature Research 

3(2-2-5) 

1255403        การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 
Research Work in Thai 

3(2-2-5) 

              5. กลุ่มวิชาสารสนเทศ    (เลือกเรียน  3 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1253503 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
Speaking on Medias Broadcasting 

3(2-2-5) 

1252504 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
Thai Document 

3(2-2-5) 

            6. กลุ่มวิชาการสอน   (เลือกเรียน 6  หน่วยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1254601 นันทนาการทางภาษาไทย 
Thai for Recreation Purposes 

3(2-2-5) 

1255602  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน 
The Organization of Thai Language Promotion 
Activities in school 

3(2-2-5) 

1254606 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Innovation of Learning Activities in Thai 

3(2-2-5) 

       ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า             6    หน่วยกิต 
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
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3.1.3  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
    ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    เลขรหัสวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้  
   เลขรหัสสามตัวแรก    หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   เลขรหัสตัวที่  สี ่     หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
   เลขรหัสตัวที่ ห้า   หมายถึง  ลักษณะวิชา โดยก าหนดดังนี้  
             เลข  1  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
         เลข  2    หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
        เลข  3  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
        เลข  4  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
        เลข  5  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
           เลข  6  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
         เลข  7  หมายถึง  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  
         เลข  8  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
   เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด หมายถึง           ล าดับรายวชิา  
      ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู)   
        เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู) ประกอบด้วยเลข  7 
หลักมีความหมาย  ดังนี้ 
    เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง  สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ  คือ 
    100   หมายถึง         วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่วิชาใดได้ 
    101   หมายถึง  พ้ืนฐานการศึกษา 
    102     หมายถึง  หลักสูตรและการสอน 
    103   หมายถึง  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
    104   หมายถึง  วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 
    105   หมายถึง  จิตวิทยาและการแนะแนว 
   เลขรหัสตัวที่สี่      หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
   เลขรหัสตัวที่ห้า   หมายถึง ลักษณะเนื้อหาของวิชาในแต่ละ                           
                                                                         กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชา 
   เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง ล าดับก่อนหลังรายวิชาในวิชาของรหัสตัวที่ห้า  
   ค. หมวดวิชาเฉพาะ 
 เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง  คณะและสาขาวิชา 
  เลขรหัสตัวที่สี่  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
  เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
   เลข 1    หมายถึง  กลุ่มวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ 
   เลข 2    หมายถึง  กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรมวิจารณ์ 
   เลข 3    หมายถึง  กลุ่มวิชาการใช้ภาษาไทย 
   เลข 4    หมายถึง  กลุ่มวิชาการวิจัย 
   เลข 5     หมายถึง  กลุ่มวิชาสารสนเทศ 
   เลข 6     หมายถึง  กลุ่มวิชาการสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา 

  3.1.4.1  ตัวอย่างแผนการศึกษาวิชาภาษาไทย 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
1251201  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
1251301 การฟัง การพูดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ 3(2-2-5) 
1251302 การเขียนภาคนิพนธ์ส าหรับครูภาษาไทย   3(2-2-5) 

รวม 21 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
1001001  ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
1251101  ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
1251502  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
1251203  การสอนวรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 

รวม 17 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(2-2-5) 
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xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(2-2-5) 
1022002  การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1012101  การศึกษาและความเป็นครู 3(3-0-6) 
1252102  ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
1252304  การแต่งค าประพันธ์ 3(2-2-5) 
1252307  การอ่านเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6) 

รวม 21 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(2-2-5) 
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1052001  จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
1252501  การสร้างบทเรียนภาษาไทย 3(2-2-5) 
1252202  วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 3(2-2-5) 

รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1043001  การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
1063002  การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
1253303  ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย 3(2-2-5) 
1253204  วรรณกรรมปัจจุบัน 3(2-2-5) 
1253604  พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1252103  หลักภาษาไทยส าหรับครู 3(3-0-6) 
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xxxxxxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 
รวม 21 

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(90) 
1043001  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
XXXXXX  วิชาเลือกครู 2(x-x-x) 
1083001  การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4) 
1253603  เรียนรู้ภาษาผ่านการละเล่นไทย 3(2-2-5) 
1253605  พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 20 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
Xxxxxxx  เลือกครู  2(x-x-x) 
1255402  สัมมนาการสอนทางภาษาไทย 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 18 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
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รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004003  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6(540) 

รวม 6 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 

ศึกษาด้วยตนเอง) 
1005004  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6(540) 

รวม 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3(2-2-5) 

รวม 16 
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ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

3.2. ชื่อ สกุล คุณวุฒแิละต าแหน่งของอาจารย์  

3.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีทีจ่บ 

1 นางสาวอมรา  ทองใส อาจารย์ ศศ.ม. ภาษาไทย  
ศศ.บ. ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2552 

2 นางสาวรัฐยา  
สุนทรกะลัมพ์ 

อาจารย์ ศศ.ม. ภาษาไทย  
ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 

3 นางชนาฎ  จันทะโก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม. ภาษาไทย  
กศ.บ ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

2536 
2518 

4 นางมณฑารพ  สุรเดชา อาจารย์ ค.ม. หลักสูตรการสอน  
กศ.บ. ภาษาไทย   

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2526 

5 นางสาวณัชชารีย์  
กุศลธรรมรัตน์ 

อาจารย์ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2548 
 

2544 
2542 

 

3.2.2. อาจารย์ประจ า 
 

ล าดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ สัปดาห์ 
2554 2555 2556 2557 2558 

1 นางสาวอมรา   
  ทองใส 

อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาไทย  
ศศ.บ. ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 14 14 14 14 

2 นางสาวกษมา   
  สุรเดชา 

อาจารย ์ ศศ.ม. ภาษาไทย  
ศศ.บ. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 14 14 14 14 

3 นางชนาฎ   
  จันทะโก 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. ภาษาไทย  
กศ.บ ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลยัวิชาการศึกษา 

12 12 12 12 12 

4 นางมณฑารพ   
  สุรเดชา 

อาจารย ์ ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน  
ค.บ.ภาษาไทย   

สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 12 12 12 12 

5 นางสาวศุภรดา  
สุขประเสริฐ 

อาจารย ์ ศศ.ม ภาษาไทย   
ศศ.บ. ภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14 14 14 14 14 

 
 

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน ดูรายละเอียดในภาคผนวก   จ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
 มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วยรายวิชาการสังเกตการสอนและการมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใช้ในชั้นเรียน  และมีการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดย
อิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะ หรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาดังนี้ 
  4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบการณ์ตรงในเรื่องการประกอบ
วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  4.1.2  ทักษะในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ มีการสอนใน
สถานศึกษาเต็มเวลาเพ่ือเรียนรู้ มีการปฏิบัติงานครูตลอดเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
  4.1.3  มนุษยสัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  4.1.4  ระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาได้ 
  4.1.5  ความกล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.2  ช่วงเวลา 
  4.2.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ชั้นปีที่ 2- ชั้นปีที่ 4 
  4.2.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 5  
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน จัดเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษา แตกต่าง
กันไปตามรายวิชา 
  4.3.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น
ภาคการศึกษาละ  450  ชั่วโมง 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรือวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  ในสาขาวิชาเฉพาะใน  2  รายวิชา คือ  
   1. 1004003  (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1) 
   2. 1005004  (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2) 
    ภาคการศึกษาแรกเน้นการวิจัยชั้นเรียนที่พัฒนาผู้เรียน ภาคการศึกษาที่สอง เน้นการวิจัย
เชิงนวัตกรรม เช่น สื่อการสอนรูปแบบใหม่ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีศักยภาพสูงทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นได้ 
  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  
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  5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 5.3  ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  12 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
             การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
                       5.5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
             5.5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
             5.5.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  โครงงานวิจัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่างๆ 
 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
         กระบวนการประเมินผล กลไกการทบทวนสอบมาตรฐาน เช่น 

5.6.1  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
           5.6.2  ประเมินผลความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา  อาจารย์ประจ าวิชา  จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
          5.6.3  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างานผลงาน
ที่เกิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.6.4   อาจารย์เข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบ
ประเมิน 
                   5.6.5  ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา  ประมวลให้ได้เป็นผลคะแนนของรายวิชาเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติ 

 
หมวดที ่ 4   

ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 บุคลิกภาพ มีการสอนแทรกเร่ืองการแต่งกาย   การมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีในรายวิชา 

และการปฐมนิเทศก่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู ให้ความรู้และวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสังคมในรายวชิาที่เก่ียวข้อง 
จิตส านึกในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

 ให้ความรู้และวิเคราะห์เก่ียวกับการพัฒนาตนเองที่ส่งผลต่อสังคมใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง 

จิตวิทยาดา้นการสอนภาษาไทย ให้ความรู้และฝึกคุณลักษณะจิตวิทยาดา้นการสอนภาษาไทยใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง 
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การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน
ภาษาไทย 

ให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

การเสริมสร้างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติสมาธิ 
การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

การเสริมสร้างความสามารถดา้น
การท างานในวชิาชีพ 

ให้ความรู้ด้านการพูดในทีส่าธารณชน การเปน็มัคคุเทศก์ การจัดค่าย
ต่าง ๆ และการเป็นผู้ประกาศ พิธีกร 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน      
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   1.2   มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3   มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น 
และเข้าใจโลก 
   1.4   รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.   ด้านความรู้ 
              มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปนี้ 
   2.1   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2   เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3   มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
   2.4   ภาษา และการรับสารส่งสาร 
 
   3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1   สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและน าข้อสรุป
มาใช้ประโยชน์ได้ 
   3.2   สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
 
  4.   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1   มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและการบริหารการจัดการ 
ความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง ความสามารถในการท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การพัฒนาตนเองด้านสังคม 
   4.3   มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน 
 
      5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1   มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
และการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
    5.2   มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
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    5.3   มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   

(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                   

1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                 

1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย                 

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                 

1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                 

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                 

1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                 

1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                  

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                 

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย์                 

1511002  ความจริงของชีวิต                 

1521001  พุทธศาสน์                                                                                    

1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                   

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                 

2061001  สังคีตนิยม                 

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                 

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ                 

2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                 

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                 

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก                 

2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม                 

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                 

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                 

2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                 

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                 

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                 

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                                

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา                 

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                 

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                   

4091001  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                 

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                 

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา                 

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์                

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล                          

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 1.  กลุ่มวิชาชีพครู 
     1.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ลักษณะสาขาครุศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะการสอน จิตวิทยาการสอน และการจัด
การศึกษารวมทั้งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ และการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ ให้เป็นบุคลากรวิชาชีพในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน (ในวัยเรียนและนอกวัย
เรียน) และสังคมให้อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  โดยมีคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษา ดังนี้ 
   1) มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ความกล้าหาญทางจริยธรรม และความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการ   วิชาชีพ  เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   2) มีความอดทนและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
   3) มีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 
               4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะ
ผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
             5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดและธรรมชาติของศาสตร์ 
       6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์  รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้และ
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1.1  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น 
กัลยาณมิตรธรรม 7 
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนด
โดยองค์กรวิชาชพี คือ คุรุสภา 
 

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) เก่ียวกับสถานการณ์
ต่างๆ ทีผู่้เรียนจะต้องเผชิญในการด ารงชีวติ
และการประกอบวชิาชีพครู โดยเน้นให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของ
ตนเองและของผู้อ่ืนในสถานการณ์เหล่านั้น
หรืออภิปรายเก่ียวกับความขัดแย้งทาง
ความคิดเพื่อให้เห็นค่านิยมของตนเองได้
ชัดเจนขึ้น 

-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน การ
ใช้แบบวัด 
 

2.  ด้านความรู ้   
2.1 หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา 
วิชาชีพครูและความเป็นครู 
2.2 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยา
การศึกษา 
2.3 การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร 
2.4 การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู ้
2.5 การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับคร ู
2.7 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.9 การศึกษาพิเศษ 
2.10 การวิจัยทางการศึกษา 
2.11 การบริหารจัดการศึกษาและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-  จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียน
การสอนล่วงหนา้ และเชื่อมโยงเนื้อหาหรือ
ข้อมูลใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน  
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ด้วยการเชิญวิทยากร
หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาตา่งๆ มาถา่ยทอด
ความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียน หรือ
จัดกิจรรมศึกษานอกสถานที่เพือ่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

-  ใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินชิน้งานหรือ
โครงงาน การท าแฟ้ม
สะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจและประเมนิข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหลง่ข้อมูล
ที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้งการ
วินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสลบัซับซ้อนเสนอ
ทางออกและน าไปสู่การแก้ไขอย่าง
สร้างสรรค ์
3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีวสิัยทัศน ์

 
-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการ
แก้ปัญหาโดยใช้การอภิปรายกลุม่ กรณี
ตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง และการสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง 

 
-   ใช้แบบวัด 
แบบทดสอบ การ
ประเมินชิน้งานหรือ
โครงงาน การสังเกต
พฤติกรรม  และการ
บันทึกการสะท้อน
ความคิด 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1  มีความไวในการรับความรูส้ึกของ
ผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึก
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณแ์ละ
สังคม 
4.2 มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือ
และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์
ในกลุ่มและระหว่างผู้เรียนอย่าง
สร้างสรรค ์
4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็น
ผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนร่วมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  

  

- จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลบั
เก่ียวกับการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและ
ความรับผิดชอบในการท างาน 

-ใช้การสังเกต
พฤติกรรม  การ
ประเมินชิน้งานหรือ
โครงงาน  การท าแฟ้ม
สะสมงานและการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(Learning  Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีความไว้ในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวมเร็ว ทั้งที่เปน็ตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน 
5.2 มีความสามารถในการใช้ดลุยพินิจ
ที่ดีในการประมวล แผลความหมาย
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกับ
วิชาทีส่อนและงานครูที่รับผิดชอบโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
5.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด 
การเขียนและการน าเสนอด้วยรปูแบบ
ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

 
 
- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏบิัติในการใช้
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน  การใช้พูด
ภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความ
ช่วยเหลือ 

 
 
- ใช้การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน 
และการสังเกต 
พฤติกรรม 

 

6. ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู ้
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย 
6.2 มีความเชี่ยวชายในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนที่หลากหลายทั้ง
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผูเ้รยีนที่มี
ความต้องการพเิศษอย่างมีนวัตกรรม 
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกที่สอนอย่างบูรณาการ 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรง ได้แก่ การจัดท าแผนการสอน การผลิต
สื่อประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนและ
การจัดการเรียนการสอน การสอนแบบ
จุลภาค (Microteaching)การปฏิบัติงานครู
ในสถานศึกษา และการปฏิบัติการสอน
ระหว่างเรียนและในสถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มปีระสบการณ์
หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนผ่านการ
สังเกตการสอนและการสัมภาษณ์หรือการ
สนทนา 

-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรม การท า
แฟ้มสะสมงาน และ
การบันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 



  

1.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวชิากลุ่มวชิาชีพครู 
(=  ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 
 
 

1.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวชิากลุ่มวชิาชีพครู 
(=  ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.  
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจดั 
การเรียนรู ้

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1.1  วชิาชีพครบูังคับ  จ านวน  ไม่น้อยกว่า  35  หน่วยกติ     
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู                                 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชพีครู                          

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ                          

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                              
1012001 การศึกษาและความเป็นครู                                  
1021001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร                               
1022002 การจัดการเรียนรู้                                  
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา     
                         

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา                                 
1043001 การวิจยัทางการศึกษา                                  
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู                                 
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา                          
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                                

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.  
คุณธรรม

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 
4.  ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

6.  ทักษะการ
จัด 
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จริยธรรม บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1.2  วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ                               
1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
                         

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1                              
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2                              
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน                            
1033203 นวัตกรรมการศึกษา                                  
1044001 การวิจยัในชั้นเรียน                                  
1044002 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา                            
1052001 ทฤษฎีและปฏิบัตกิารกลุ่ม                            
1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น                              
1083002   การให้บริการชว่ยเหลือระยะแรกเร่ิม                             
1.3  วชิาประสบการณ์วชิาชีพ   จ านวน  14  หน่วยกติ 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่งเรียน  1                             
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่งเรียน  2                             
1004003 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1                              
1005004 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  2                            
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2. กลุ่มวิชาเอก 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต  
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
1.3 มีความกล้าหาญ เป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถจัดการคิดแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้ง และสามารถล าดับ
ความส าคัญ 
1.4 มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.5 เป็นแบบอย่างที่ดี เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 
1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

 
- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ี
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น
ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม และ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน
ของผู้อ่ืน เป็นต้น  
- อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ    
 

 
- การประเมินผลคุณลักษณะ
ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินที่
พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ 
และให้บุคคลต่อไปนี้ 3 คน ได้
ประเมิน ได้แก่ เพ่ือนร่วมชั้น
เรียน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักศึกษา
ประเมินตนเอง อาจารย์นิเทศ 
อาจารย์พ่ีเลี้ยง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ความเหมาะสม  
- สังเกตพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน เช่น 
การตรงเวลาในการเข้าชั้น
เรียน ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
จ านวนการกระท าทุจริตใน
การสอบ การมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
เป็นต้น 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 หลักภาษา  
2.2 วรรณคดีและวัฒนธรรม 
2.3 ทักษะการใช้ภาษา 
 

 
- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในทุก
รายวิชาเฉพาะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในทฤษฏี หลักการทางการสอนภาษาไทย 
และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการสอน
ภาษาไทย  
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูภายในสถานศึกษา 
- การเรียนรู้จากประสบการณ์และการถ่ายทอด
ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้เชี่ยวชาญทางการ

 
- วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ โดยพิจารณาจาก
เอกสารรายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ งานวิจัยใน
ชั้นเรียน การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
- วัดและประเมินจากผลการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
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สอนภาษาไทย 
 

สถานะขององค์ความรู้  โดย
การทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค                                   
- วัดและประเมินผลจากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อสามารถน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  แก้ปัญหา การ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอนภาษาไทย 

 
- มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนแบบสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง การสอนแบบสัมมนา 
แบบระดมสมองและอภิปรายกลุ่ม การสืบสวน
สอบสวน เป็นต้น  
- การฝึกปฏิบัติการทั้งในห้องเรียน และใน
สถานศึกษา  
- การจัดอบรมสัมมนาทางการสอนภาษาไทย 
- การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ 

 
- วัดและประเมินผลจาก
เอกสารรายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ การท างาน
วิจัยในชั้นเรียน การน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
- การทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค                                   
- วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงของผลงานที่
มอบหมาย                                                                                                                
- วัดและประเมินผลจากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1มีความไวในการวิเคราะห์สรุป
ความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้เรียนภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา  สามารถสื่อสาร มี
ดุลยพินิจในการเลือกใช้และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับผู้เรียน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
- สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน และ
สถานที่ได้เป็นอย่างดี 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
สถานศึกษาและกับบุคคลทั่วไป 
- มีภาวะผู้น า 

 
 

 
 
 
- วัดและประเมินผลจากการ
สัมภาษณ์ การรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
- วัดและประเมินผลจาก
คุณภาพผลงานของนักศึกษา 
โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด                                   
- วัดและประเมินผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
โดยใช้แบบประเมินที่
พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ 
และผู้ประเมิน ได้แก่ เพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง 
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นักศึกษาประเมินตนเอง 
อาจารย์นิเทศ อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความไวในการวิเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้เรียนภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
และท้ังที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน 
อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
5.3 มีความสามารถในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
เขียน และน าเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน 

 
 
 

- มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถสืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญทางการสอนภาษาไทยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เรียนรู้จากการ
ท างานจริง 
 

 
 
 
- วัดและประเมินผลจากการ
น าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญทางการสอนภาษาไทย
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - วัดและประเมินผลงานที่
มอบหมาย โดยใช้แบบ
ประเมินที่มีเกณฑ์การประเมิน 
เทคนิคการน าเสนอ ความ
ถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน 
ภาษาพูด ความสามารถใน
การอธิบาย  
- วัดและประเมินจากการสอบ

ภาคปฏิบัติ 
 
 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ด้านการสอนภาษาไทยที่มี
รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Non-formal) และรูปแบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค์ 
6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียน

 
- จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
- จัดให้มีการปฏิบัติการสอนเต็มเวลาใน
สถานศึกษา  
- การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  
 

 
- วัดและประเมินจากผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก่อนปฏิบัติการสอน 
- วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
- วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู  
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ที่มีความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในด้านการสอนภาษาไทยอย่าง
บูรณาการ 

 
 ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ประการข้างต้นสามารถน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับรายวิชาต่างๆที่

แสดงไว้ในหลักสูตร จ าแนกรายตัวบ่งชี้ดังแสดงในหน้าถัดไป 



38 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวชิาหมวดวชิาเอก 
(  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวชิาหมวดวชิาเอก 
(  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3.ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์                
เชิงตัวเลข    การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ                   
การจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   (วิชาบังคับ) 
1251101 ภาษาศาสตรส์ าหรับครภูาษาไทย         ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1251201  พัฒนาการของวรรณคดีไทย ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ 
1251203  การสอนวรรณกรรมวิจารณ ์ ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1251301  การฟัง การพูดเพื่อผลสมัฤทธ์ิ ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1251302 การเขียนภาคนิพนธ์ส าหรับครภูาษาไทย   ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1251502  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 
1252102  ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ● 
1252202  วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1252304 การแต่งค าประพันธ์ ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 
1252307  การอ่านเชิงวิเคราะห ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1252501  การสร้างบทเรียนภาษาไทย ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 
1253103  หลักภาษาไทยส าหรับครู     ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1253204  วรรณกรรมปัจจุบัน ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● 
1253303  ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● 

รหัสวิชา รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม  2.ด้านความรู้ 3.ด้าน 4.ด้านทักษะ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์                6.ด้านทักษะ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวชิาหมวดวชิาเอก 
(  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

จริยธรรม ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

เชิงตัวเลข    การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 

1253603 เรียนรูภ้าษาผ่านการละเล่นไทย ● ● ● ● ๐ ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   (วิชาบังคับ) 
1253604 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดบั

ประถมศึกษา 
● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

1253605 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดบั
มัธยมศึกษา 

● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

1255402  สัมมนาการสอนทางภาษาไทย    ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
กลุ่มวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์   
1253104 ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม  ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1254105  ถ้อยค าส านวนไทย  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
1255106 ภาษาถิ่น                                                                                 ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1252205 วรรณกรรมเอกของไทย                   ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● ● ● ๐ 
1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา    ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1253207 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1254208 วรรณกรรมนิทาน     ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รหัสวิชา รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3.ด้าน
ทักษะ
ทาง

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์                
เชิงตัวเลข    การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ด้านทักษะ                   
การจัดการเรียนรู้ 
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ปัญญา รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาการใช้ภาษาไทย 
1252305 เขียนรายงานจากการค้นคว้า  ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● 
1253306 การเขียนเพื่อโฆษณาและประชาสมัพันธ์         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ 
1253308 อ่านและเขียนเอกสารทางราชการ         ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ 
1255309 การเขียนเพื่อการพัฒนาตน ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
กลุ่มวชิาการวิจัย 
1252401       ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย   ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1255503        การวิจัยทางการสอนภาษาไทย   ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 กลุ่มวชิาสารสนเทศ                  
1253503 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์ ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1252504 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร ์ ● ● ● ● ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ ● ● ● ● 
กลุ่มวิชาการสอน 
1254601 นันทนาการทางภาษาไทย ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
1255602 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 
1254606 นวัตกรรมการจดัการเรียนรูภ้าษาไทย ● ● ● ● ๐ ● ● ● ● ● ● ๐ ๐ ● ● ๐ ๐ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

  1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก  ข) 
  2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  
   2.1 อาจารย์แจ้งผลการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทบทวน 
   2.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
   2.3 จัดท าข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผู้สอนหลายคน 
  3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในรายวิชา 
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 1.2  ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
เช่น  รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4  ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
 2.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
 2.2  การศึกษาดูงาน  การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์   
การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.3  การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
 2.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ                         
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร  
 1.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  ได้แก่  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2  มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.3  มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายวิชา  การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร            
การพัฒนาและประเมินหลักสูตร  ตามก าหนดเวลา 
 1.4  มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/ สาขาวิชา
ร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพ 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ  การแสวงหารายได้  การจัดหาครุภัณฑ์   
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน   
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอน 
             หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน  
  2.3.1  ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
           2.3.2  ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  คณะครุศาสตร์  มีหนังสือ  ต าราเรียน  
วารสาร  และนิตยสาร   
   หนังสือ 
    - ภาษาไทย   จ านวน  3,500 เล่ม 
    - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  1,800 เล่ม 
   วารสาร 
    - ภาษาไทย   จ านวน      30 ชื่อเรื่อง 
    - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน       25   ชื่อเรื่อง 
    
 
      สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
   ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิง
และสาระสังเขปของบทความและเอกสาร 
   1.  ซีดี-รอม ได้แก่ Science Citation Index, DAO, ERIC  
   2. ระบบออนไลน์ ได้แก่ Proquest  Digital Dissertation 
  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสาร
ฉบับเต็ม หนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์อิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ 
   1. Link (Springer) 
   2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
   3. Blackwell Journal Online 
   4. Thailis 
   5. Net Library e-books 
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  ฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (KPRU Library Database) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นมาเอง และสืบค้น
ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ เช่น  
   1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
   2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 สถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรและ

จังหวัดอ่ืน 
 

2 สถานศึกษาของเอกชน  
3 สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
4 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร  
5 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ  

  
 แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ตได้ 
              2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะครุศาสตร์การส ารวจความต้องการห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
เอกสาร  ต าราเรียนและสื่ออ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา  คณะด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือหรือวารสารต่างๆ เพ่ือรายงาน
บริหารและคณาจารย์เป็นประจ าปีละ  1  ครั้ง 
3.  การบริหารบุคลากร 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิตรงกับอัตราที่ตั้งไว้ ผู้ที่จะสมัครเป็นอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ส่วนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ คณะ               
ครุศาสตร์ก าหนดให้มีการสอบ ดังนี้ (สอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ทัศนคติ
ในการเป็นอาจารย์ และวิชาเฉพาะสาขา (สอบสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ) (สอบสัมภาษณ์) 
ส าหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
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  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นครั้งคราว เพ่ือติดตามการใช้
หลักสูตร และข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชา และระดับการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ 
  3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
  3.3.3 จัดท าแผนการสอนล่วงหน้า และเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
  3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา  
 
 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ เกี่ยวข้องกับ
ภาระหน้าที่ในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ  
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
        บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถ
บริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการอบรม  ศึกษาดูงาน 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1  ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัด
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการ
เรียนในหลักสูตรให้กับนักศึกษา 
  5.1.2  ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัส
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.1.3  คณะครุศาสตร์ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุเวลาให้ค าปรึกษานักศึกษา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
  5.1.4  ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นค าร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
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  5.1.5  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินใน
รายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 จากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักท่ีนักเรียนทุกชั้นตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 
1- มัธยมศึกษาปีที่  6  ต้องเรียนรู้  โดยมีเวลาเรียนมากที่สุด  คือ  120-240  ชั่วโมงต่อปี  จึงท าให้
มีความต้องการในการใช้ครูภาษาไทยในสถานศึกษา  นอกจากนี้ในระดับอาชีวศึกษาก็ยังมีความ
ต้องการครูภาษาไทยและการเกษียณอายุก่อนก าหนดของครูภาษาไทย  จึงท าให้มีความต้องการใช้
ครูภาษาไทยเป็นจ านวนมาก 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มีตัวบ่งชี้ที่   1 – 5  ต้องมีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่  6 - 
12)  ที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของตัวบ่ งชี้รวม  โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  ดังนี้  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

1.  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

x x x x x  

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา  

x x x x x  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4     อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา 

x x x x x  

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน ผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา   

x x x x x  
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี 
6 

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

x x x x x  

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3  และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x  

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล การประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 x x x x  

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

x x x x x  

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปลีะ  1  คร้ัง 

x x x x x  

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวชิาการ 
และ/หรือวิชาชพีไมน่้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x  

11.  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x x 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     x 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
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1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน     
         กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนใน
ทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อ
รวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่  หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
        การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนมี  จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
 1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        การประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดย
เทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน   

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า  เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่  4  และ
อาจต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา  ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้และความรับผิดชอบของนักศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการ
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวด
ที่ 7    ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
อย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5  ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
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ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา 
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก  ค าอธิบายรายวิชา 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        

(Fundamental  English) 
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง ฝึก
ทักษะการอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร        
 (English for Communication) 
ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

3(3-0-6) 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        
 (Thai  Language  Skills) 
ศึกษาหลักการ  รูปแบบและวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากร

3(3-0-6) 
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สารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การจับประเด็นและการ
สรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

1541002 ภาษาและการส่ือสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     
(Language and Communication for Specifics Purposes) 
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียนและประเมินการพูดและการเขียน 

3(3-0-6) 

1541003 ภาษาและการส่ือสารในท้องถิ่น       
(Language and Communication in  Local Community) 
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจากบริบทต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น  ฝึกการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

3(3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                         
(Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน 
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน  การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน  เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง   

3(3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      
(Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language) 
 ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน 
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์และส านวน
ภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน  เพื่อสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง   

3(3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                     
(Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน 
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษา
พม่ าในบทสนทนาเรื่อ งท่ั วไปในชีวิตประจ าวัน  การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน  เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง       

3(3-0-6) 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                 
(Human Behavior and Self Development) 
ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของ
พฤติกรรม ได้แก่  ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  

3(3-0-6) 



52 

 

 

องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น เชาว์ปัญญา การจ าการคิด ความเชื่อ เจตคติ  
อารมณ์  ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  
มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เพื่อการท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสุข                 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                     
(Critical Thinking Skills) 
ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ การคิด
วิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย 
การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การ
ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                     
(Ethics and Human Being) 
ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อ
มนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมท่ีส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับ
มนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนบุคคลและสังคม 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต        
(Facts  of  Life) 
ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอา
ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและ
สังคม  คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมี
สันติภาพ 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์                               
(Buddhism) 
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ 
ปฏิจจสมุปบาท  กรรม  อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติ  ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน
และการพัฒนาสังคม 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า      
 (Information for Research  and  Study) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากร

3(3-0-6) 
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สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์  
(Aesthetics of Visual Art) 
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ 
 สิ่งแวดล้อม  ท่ีเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม  
ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมท้ังรับรู้องค์ประกอบความงาม  หลักการจัด
ภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์
ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบ้ืองต้นและน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       
 (Aesthetics of Drama) 
ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพ
ทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์
สากลความส าคัญของ การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม   
(Music Appreciation) 
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก คีต
ลักษณ์ ท่ีพบเห็นท่ัวไป  คีตกวีท่ีส าคัญและคีตวรรณกรรมท่ีได้รับการยกย่อง                 
บางบท  ประวัติดนตรีท่ีควรทราบ  

3(3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                   
(Leadership  and  Contemporary  Management) 
ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าท่ี ที่จะมีส่วนช่วยใน
การเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม 
แนวทางและเทคนิค การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ 
การจัดการคุณภาพ การจัดการท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การ
วางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน 

3(3-0-6) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                            
(Thai  Social  Economy) 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต 

3(3-0-6) 



54 

 

 

แนวคิดเบ้ืองต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผล
ของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไป
ประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ           
 (Social Equity and Peace) 
ศึกษา กระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  
โครงสร้างและชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความ
เหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางสังคม ความยากจนและสวัสดิการสังคม                
การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการเพิ่มพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่ม
ประชาสังคม และขบวนการทางสังคม เพื่อการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทางสังคม
และสันติภาพ 

3(3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      
(Civics  and   Social  Responsibility) 
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีใน 
ระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  
การด าเนินชีวิตท่ีท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม  การมี
จิตส านึกรักประเทศชาติ 

3(2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       
(Globalization and Localization)  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความส าคัญ
และความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์  ศึกษาท้องถิ่นในมิติทาง
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ  สหวิทยาการ  ศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น 

3(3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                   
(Thai and Global Society) 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ  ลักษณะท่ัวไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทาง
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดท้ัง
สภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็น            โลกาภิ
วัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  โดย

3(3-0-6) 
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เน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก             
2541001 มนุษย์ ชุมชนและส่ิงแวดล้อม                                

(Human Being  Community and Environment) 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพื้นท่ี ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้
พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       
(Local Resource Management) 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้ 
มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
มีส่วนร่วม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็น
ชุมชนและความยั่งยืน 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการเมืองการปกครองไทย     
(Thai Politics and Government) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญแนวคิดเกี่ ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ 
ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป                   
(Introduction to Law) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย ท่ีมา ลักษณะ และชนิดต่าง ๆ ของ
กฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                                                          
 (Entrepreneurship) 
ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี 
การเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลทาง
การตลาด ตลอดจนการหาวิธีก ารควบคุมทางการตลาดในฐานะท่ี เป็ น
ผู้ประกอบการท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเองส าหรับการ

3(3-0-6) 
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เป็นผู้ประกอบการ 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน          

(Economics in Daily Life) 
แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสังคม  เช่น  กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของ
ภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้ าง
ภูมิคุ้มกันและเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ                      
ในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                     
(Sufficiency Economy) 
ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันท่ีมีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหา
ของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมท่ีผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด 
ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับ
บุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การ
วิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
กับเหตุการณ์จริง 

3(3-0-6) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                               
(Sports  and Recreation  for Quality  of  Life) 
ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การ
ประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ 
ฝึกทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                   
(Exercise for Health) 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลังกายเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้
สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย  ฝึกการออก              
ก าลังกาย 

3(2-2-5) 
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4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                         
 (Science  and  Technology  for  Development) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมายและ
วิธีการของวิทยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศบนพื้นฐานของระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3(3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                                         
(Science and Technology for Daily Life) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีใน 
ชีวิตประจ าวัน สมุนไพร  ความรู้พื้นฐานทางพันธุ์ศาสตร์ พลังงานท่ีใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะการ
พัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                    
(Conservation Environments and Natural Resources) 
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึง
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจน
แนวทางแก้ไขท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                           
(Fundamental  Mathematics) 
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต  ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง                

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       
(Mathematics  and  Decision  Making)  
ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจ
เบ้ืองต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและ
การตัดสินใจ     

3(3-0-6) 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา    
(Computer  Skills  and  Information  Technology   for  Students) 

3(2-2-5)                                                                       
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ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล   การใช้งาน 
โปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น  การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น  

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์    
(Word   Processing  and  Presentation) 
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสาร
และเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข  การก าหนดรูปแบบเอกสาร  การสร้างตาราง    การ
ค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อความ   ค าสั่งพิ เศษในการสั่งพิมพ์   การสร้าง
จดหมายเวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การน าเสนองานด้วย
โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน จัดท า ในรูปแบบข้อความและสื่อประสม                
เช่น  การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ /รูปวาด              
การแทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ  การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว                 
การเชื่อมโยง  การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานน าเสนอ 

3(2-2-5)                                                                           

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล             
(Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications) 
ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ  การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่นงาน
และสมุดงาน  เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ  แผนผังและวัตถุอื่น ๆ 
วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ                  การ
ค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชัน ด้านการตรวจสอบ
เงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูลและฟังก์ชันอื่น ๆ  เพื่อสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ    

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       
(Website  Design  and  Development) 
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โดยใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูป  เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและ
ออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        
(Agriculture  in  Daily  Life) 
ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรท่ีเหมาะสม 
การผลิตพืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  
ผลผลิตของการเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิต
ทางการเกษตร  การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการ
เกษตร 

3(2-2-5) 
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5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       
(Technology  in  Daily Life) 
ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมท้ังการติดต้ัง การใช้  การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเบื้องต้น  เช่น  การออกแบบ การติดต้ังหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
บ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานท่ัวไป 

3(3-0-6) 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น         
(Local  Technology) 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่น  เพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้  ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1  วิชาชีพครูบังคับ 

3(3-0-6)                              

1001001 ภาษาไทยส าหรับครู        
Thai  Language  for  teacher 
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียนจากสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึกการใช้
พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยาย
ความ  สร้างทักษะสัมพันธ์ทางภาษาการน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2(1-2-3)    

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 
Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge  
ทบทวนความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพครูและทดสอบประมวลความรู้  

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge  
ทบทวนความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวลความรู้ 

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู      
English  for  Teachers   
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาท้ังด้าน การ
เรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน การวิจัยและอื่นๆ จากสื่อสิ่ งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์  บทความทางการศึกษา  ฝึกทักษะใน
การอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ  ขยายความ  การกรอกแบบฟอร์ม โดยการ
น าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดนเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษา และปฏิบัติการทดสอบเพื่อประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษ   

3(2-2-5) 
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1012101 การศึกษาและความเป็นครู         
Education and Self Actualization for Teachers  
ศึกษา แนวคิด  ทฤษฎีปรัชญาการศึกษา ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษา
ไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท
หน้าท่ี ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูท่ีดี บุคคล
แห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาความเป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่  สถานการณ์จ าลอง  ค่ายคุณธรรม
อาสาและอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 

3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร      
Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 
ศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร 
รูปแบบของหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสร้างหลักสูตรแบบ
ต่างๆ   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติ การ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับท้องถิ่น  การสร้างรายวิชาพื้นฐานอิงมาตรฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 
การออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
อิงมาตรฐาน   

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู้         
Learning Management 
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน            การจัดการ
การเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และการจ าแนก
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล  ฝึกการออกแบบ การเรียนรู้และ
ท าแผนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การประมวลรายวิชามาจัดท า
แผนการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการทดลองจัดการเรียนรู้ 

3(2-2-5)    
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1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
Innovation  and  Information  Teachers  in  Education 
ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  
ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี   

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
Educational  Measurement  and  Evaluation        
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและการ
ใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร การประเมิน
จากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติและประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม 
ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปัญหาการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ การ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ 

3(2-2-5)   

1043002 การวิจัยทางการศึกษา         
Educational Research 
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัยรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครงร่างการ
วิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย  น าเสนอ
ผลงานวิจัย  ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5)   

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู        
Psychology  for  Teachers 
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์  จิตวิทยาการศึกษา  
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การ
ให้ค าปรึกษา และการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  

3(3-0-6)   
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1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration  in  School 
ศึกษา  หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ภาวะผู้น า
ทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษย์สัมพันธ์
ในองค์การ การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาสถานศึกษา การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาและการน านวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการบริหารจัดการ  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  การศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม       
Inclusive Education 
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความส าคัญของการศึกษาพิเศษ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเด็กพิเศษการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการ
พฤติกรรม และบริการสนับสนุน 

2(2-0-4)    

 1.2  วิชาชีพครูเลือก   
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ        

Academic  Camp  Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 
PDCA การวางแผน  (Plan) การด า เนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check)              
การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

2(1-2-3)   

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  
Classroom  Management  and  Environment for  Learning 
แนวคิด หลักการและความส าคัญการบริหารจัดการชั้นเรียน ห้องเรียนสร้างสรรค์
และกลยุทธ์การบริหารจัดการชั้นเรียน  สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ท้ังธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

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

1023202 การสร้างส่ือและแบบเรียน        
Medias  Texts Construction 
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ การ
สร้างและการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 
 

2(1-2-3)  
  

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1     
Technology for  Teachers  1 

1(0-2-1) 



63 

 

 

ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและ
สร้างสรรค์งานด้วยข้อความ  ภาพ  กราฟและสัญลักษณ์โดยใช้โปรแกรมประยุก ต์
ต่างๆ 

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2     
Technology for  Teachers  2 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการ
สร้างสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอื่นๆ  ด้วยโปรแกรมประยุกต์
ต่างๆ 

1(0-2-1) 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา         
Educational Innovation 
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา 
การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอรูปแบบนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม  ท าการผลิตเพื่อน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 

2(1-2-3)   
 
 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน         
Classroom Research 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความส าคัญและ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาวิจัย
ในชั้นเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและ
เขียนโครงร่างการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล
ความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น าเสนอผลการวิจัย 

2(1-2-3)   

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      
Educational Innovation Research and Development  
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการการศึกษา การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการ
ปฏิบัติงานทางการศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรมการศึกษา การ
ทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา การ
เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา ประเภทของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงร่างการวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และประเมินคุณภาพงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม        
Theories and Group Dynamics Practice 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎี
บุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปล่ียน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็น
ต้น องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่อความหมาย กระบวนการท างาน
กลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การ

2(1-2-3)   
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ประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้
องค์กรและการแก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ 

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น        
Adolescence  Guidance  Psychology 
ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ ของ
วัยรุ่น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการ           
แนะแนวเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตัวแนวทางการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการ แนะแนว 

2(2-0-4)   

1083002   การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม      
Provision of Early Intervention Services 
ความหมาย ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ปัญหาและความ
ต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้การปรึกษาและท างานร่วมกับพ่อ
แม่ และครอบครัว องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2(2-0-4)  
  

  
1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ    

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1        
Practicum  1 
ศึกษา  สังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู  เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการการเรียน
ของนักเรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในระดับก่อน
ประถมศึกษาหรือสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน  โดยฝึกการสังเกตและมีส่วนร่วมท่ี
สถานศึกษาอย่างน้อย  2  สัปดาห์แล้วน ามาจัดท าสรุปรายงานผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

1(90)    

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2       
Practicum  2 
ศึกษา  สังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู  วางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้  
วิเคราะห์ อภิปราย  แผนการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสาร
การเรียนรู้สาขาวิชาในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  น ามาใช้ ทดลองใช้ใน
สถานศึกษาอย่างน้อย  2  สัปดาห์  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิเทศของ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู แล้วจัดท าสรุปรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน 

1(90)   

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       
Internship  1 
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ท้ังหมดในสาขาวิชามาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การ

6(540)    
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วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครูประจ าชั้น งานธุรการชั้นเรียน งานบริการ 
งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพันธ์กับชุมชน   

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2      
Internship  2 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเน่ืองจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  จัดการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมาวางแผนและด าเนินการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  วิเคราะห์รายงานผลการ
ปฏิบัติในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยระบบการวิจัยหรือ
กระบวนการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม  น าผลงานมาน าเสนอเพื่อเปลี่ยนเรียนรู้และ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนต่อสถานศึกษา  

6(540)    

 
              วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)     
1251101   ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาไทย  

Linguistics  for  Teacher  of  Thai 
ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของภาษา   ศกึษาระบบเสียง  ระบบค าและระบบกลุ่มค า   
การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการทางภาษาศาสตร์   การประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการ
ทางภาษาศาสตร์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

3 (2-2-5) 

1251201 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
Development of Thai Literature 
พัฒนาการของวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 6  สรุปความรู้ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตในสังคมอดีต ประเมินค่า
ด้านวรรณศิลป์ในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งสังเคราะห์ข้อคิดเรื่อง 
ให้เหตุผลในการคัดเลือกวรรณคดีบางเรื่องบางตอนท่ีใช้จัดการเรียนการสอนในระดับ
ต่างๆ ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนวรรณคดีมรดก
ในระดับชั้นต่างๆ ท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3(3-0-6) 

1251203 การสอนวรรณกรรมวิจารณ ์
Literary Criticism for Teachers           
ทฤษฎี ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวการวิจารณ์วรรณกรรม บทวิจารณ์วรรณกรรมท้ัง
ในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนฝึกวิจารณ์งานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ สารคดี และ
บันเทิงคดี 

3(2-2-5) 

1251301 การฟัง การพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์     
Speaking and Listening for Achievement        
หลักการฟัง การดู และการพูดประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับครู ปัจจัยท่ีสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิ  การสร้างบุคลิกภาพ การใช้เสียง กิริยาท่าทาง การสร้างความมั่นใจในการ

3(2-2-5) 
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พูด การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด หลักการพูดในท่ีชุมชน เน้นการฝึกพูดอภิปราย การ
กล่าวรายงาน กล่าวสรุป ฝึกการฟังเรื่องราวต่าง ๆ สรุป ขยายความอย่างสร้างสรรค์
และพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย เน้นการฝึกปฏิบัติท้ังในและนอกชั้นเรียน 

1251302 การเขียนภาคนิพนธ์ส าหรับครูภาษาไทย   
Academic Writing for  Teacher  of  Thai      
หลักการเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ ส่วนประกอบของภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์  
ฝึกการเขียนภาคนิพนธ์ส าหรับครูภาษาไทย ศึกษาการวางโครงเรื่อง การรวบรวม
ข้อมูล  วิธีการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนอ้างอิง การเขียน
บรรณานุกรม เน้นการฝึกปฏิบติัท้ังในและนอกชั้นเรียน   

3(2-2-5) 

1251502 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 
Writing Children 
ศึกษาประเภทและพัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็ก วิเคราะห์หนังสือการสอน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ท้ังหนังสือเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ตามรายชื่อท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ ท้ังด้านเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝึกหัด 
วิเคราะห์เทคนิคการเลือกสร้างเรื่อง สอดแทรกคุณธรรม   ภาพประกอบ   การเลือก
ขนาดอักษร และการจัดรูปเล่ม   

3(2-2-5) 

1252102 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
English  for  Teacher  of  Thai  
ศึกษาลักษณะและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ  การลงเสียงเน้นหนักในค าและระดับ
เสียงสูงต่ าในประโยค  การอ่านสัทอักษรการวิเคราะห์และฝึกออกเสียงท่ีเป็นปัญหา  
ศึกษารูปแบบและวัฒนธรรมเพื่อฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารเบื้องต้น  ตลอดจน
โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

1252202 วรรณกรรมท้องถิ่นส าหรับครู 
Thai Folk Literature for Teachers  
ศึกษาลักษณะและประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นโดยท่ัวไป ค้นหาวรรณกรรมท้องถิ่น
ในจังหวัดต่างๆ (เน้นการศึกษาวรรณกรรมของจังหวัดก าแพงเพชรเป็นหลัก) ฝึก
วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร เช่น นิทาน ต านาน เพลงพื้นบ้าน 
กลวิธีการคัดเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นเข้ามาสอนในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับชั้นต่างๆ ท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 

1252304 การแต่งค าประพันธ์ 
Poetry Composition  
      ศึกษาที่มา รูปแบบ กลวิธีการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง ประเภทต่าง ๆ 
 ฝึกแต่งค าประพันธ์และฉันทลักษณ์ประเภทต่างๆ ท่ีต้องใช้สอนในโรงเรียน ศึกษา
ภาษาวรรณศิลป์ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและประเมินคุณค่าค าประพันธ์ หรือกวี
นิพนธ์ รูปแบบวิธีสอนการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล 

3(2-2-5) 
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1252307  การอ่านเชิงวิเคราะห์  
Critical Reading 
อ่านวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของงานเขียนและงานประพันธ์ เทคนิคการอ่านงานเขียนแต่
ละประเภทท่ีเป็นลักษณะค าประพันธ์ท่ีต้องใช้สอนในโรงเรียน เช่น กลอนสี่ กลอน
สุภาพ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 ฝึกฝนการอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ เพื่อรวบรวม
ความรู้ ความคิด อ่านเพื่อสุนทรีย์และความบันเทิงและอ่านเพื่อฝึกวิจารณญาณ 

3(3-0-6) 

1252501 การสร้างบทเรียนภาษาไทย    
Production  of  Teaching  Materials            
ส ารวจ  วิเคราะห์และประเมินค่าบทเรียนภาษาไทย แนวคิดการสร้างบทเรียน
ภาษาไทย ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อสร้างบทเรียนภาษาไทย
ให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน                                                                     

3(2-2-5) 

1253103    หลักภาษาไทยส าหรับครู  
Thai Grammar for Teachers 
 กฎเกณฑ์ของหลักภาษาไทย การใช้ถ้อยค าในภาษาไทย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน า
ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ฝึกเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในการสอนหลักภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆ ท้ัง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

3 (3-0-6) 

1253204 วรรณกรรมปัจจุบัน   
Contemporary Literature   
 ศึกษาวรรณกรรมปัจจุบันประเภทต่าง ๆ โดยเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรม
ปัจจุบันประเภทต่าง ๆ โดยเน้นลักษณะเฉพาะ แนวคิดและคุณค่า ท้ังนี้เลือกศึกษา
วรรณกรรมปัจจุบันบางเรื่องและบางประเภทอย่างละเอียด                                                                                       

3(3-0-6) 

1253303 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์ไทย 
Reading Technique 
ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ท านองเสนาะ ค าประพันธ์ไทยทุกชนิดท่ีปรากฏใน
หนังสือเรียน แบบเรียน และวรรณกรรมไทยสมัยต่างๆ ฝึกอ่านออกเสียงให้ชัดเจน
ถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับของค าประพันธ์และถูกต้องตามลีลา ท่วงท านองอันเป็น
ลักษณะเฉพาะของค าประพันธ์ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งและเกิดอารมณ์คล้อยตาม 

3 (2-2-5) 

1253603 เรียนรู้ภาษาผ่านการละเล่นไทย 
Learning Thai Language by Thai Entertainment 
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะและประยุกต์ภาษาศิลปะ
การใช้ถ้อยค าส านวนโวหารผ่านการแสดงทักษะการละเล่นของไทย น ามาส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการแสดง เพื่อการสื่อสารความคิดและอารมณ์   

3(2-2-5) 

1253604 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา   
Teaching Behavior on Thai Language in Primary Education Level  
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา  การวิเคราะห์

3(2-2-5) 



68 

 

 

ความรู้ด้านวรรณกรรม หลักภาษา และทักษะภาษาไทยระดับประถมศึกษา เน้นการ
ปฏิบัติการจัดรูปแบบการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะการ
ผลิตและการใช้สื่อ การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง  

1253605 พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา   
Teaching Behavior on Thai Language in Secondary Education Level  
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  การวิเคราะห์ความรู้
ด้านวรรณกรรม หลักภาษา และทักษะภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  เน้นการ
ปฏิบัติการจัดรูปแบบการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะการ
ผลิตและการใช้สื่อ  การวางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 

3(2-2-5) 

1255402 สัมมนาการสอนทางภาษาไทย 
 Seminar  on  Thai  Language 
ศึกษาวิธีการจัดการสัมมนา วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ตลอดจนรวบรวมค า  ส านวนภาษาและประโยคที่ใช้ในปัจจุบันทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน  อภิปรายผลดีและผลเสียของการใช้ค า ส านวนและประโยค  สรุปเป็นกฎเกณฑ์
เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  รวมทั้ง การศึกษาหาความรู้จากเอกสาร
ต าราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนวิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การใช้ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก      
1253104 ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม  

 Language and Cultural Relationships       
  ศึกษาการใช้ภาษา ถ้อยค าส านวนท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาเพือ่การสืบทอดวัฒนธรรมไทย ศึกษาบทบาทของครูใน
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรม  เน้นการ
น ามาใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ                           

3(2-2-5) 

1254105 ถ้อยค าส านวนไทย  
 Idiomatic Expression in Thai 
ลักษณะ ท่ีมาและความหมายของถ้อยค า ส านวน โวหาร ค าพงัเพย สุภาษิต วิเคราะห์
สภาพสังคม และวัฒนธรรมจากส านวนไทย การใช้ส านวนไทยให้ถูกต้องเหมาะสม 
การสร้างสรรค์ถ้อยค าส านวนไทยในรูปแบบใหม่ 

3(2-2-5) 
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1255106 ภาษาถ่ิน                         
Dialectology           
  ศึกษาความหมายของภาษาถิน่ การจ าแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความ
แตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย  ฝึกเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ภาษาไทยถิ่นประยุกต์ ใช้ความรู้วิชาภาษาถิ่นในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย                                                

3(2-2-5) 

1252205 วรรณกรรมเอกของไทย                       
Prominent Literature          
 ศึกษาลักษณะของวรรณคดีส าคัญของแต่ละยุค ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรองในแง่
ประวัติ   กลวิธีการแต่ง คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขียนรุ่น
หลัง  ศึกษาวรรณคดีท่ีได้รับการยกย่องในรูปแบบต่าง ๆจากอดีตถึงปัจจุบัน  เช่น  
ลิลิตพระลอ  โครงก าสรวล  กาพย์เห่เรือ  อิเหนา ขุนช้างขุนแผน  สามก๊ก  พระอภัย
มณี   เป็นต้น   เน้นการศึกษาวรรณคดีเพื่อความซาบซึ้งในคณุค่าต่าง ๆ                                             

3(2-2-5) 

1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา    
Literature on Thai Customs          
ศึกษาลักษณะท่ัวไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา วรรณศิลป์  ปรัชญา  
ความเชื่อท่ีปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เชื่อ  ศาสนา พิธีกรรมกับวรรณคดี  ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม                      

3(2-2-5) 

1253207 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  
 Thoughts from Literature and Literary works 
ศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดบีางตอนท่ีมีแนวต่างๆกัน ศึกษาด้านปรัชญา ความคิด 
ภาษาและอรรถรส  ตลอดจนกลวิธีการแสดงออกของแนวคิดนั้น ๆ  สังเกตอิทธิพล
ของสังคมท่ีมีต่อวรรณกรรม หรืออิทธิพลของวรรณกรรมท่ีมีต่อสังคม   แง่คิดท่ีได้รับ
จากวรรณคดีและวรรณกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ปรัชญา ศาสนา       

3(2-2-5) 
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1254208 วรรณกรรมนิทาน 
 Literary Tales         
ประวัติและลักษณะของวรรณกรรมนิทาน  ทั้งร้อยแก้วและรอ้ยกรองท้ังนิทานไทย
ท้องถิ่นและสากลในด้านขนบนิยมในการแต่ง  รูปแบบ  เนื้อหา  ภาษา  ตลอดจน
คุณค่าและอิทธิพลของวรรณกรรมนิทานท่ีมีต่อสังคม                                                                                            

3(2-2-5) 

1252305 เขียนรายงานจากการค้นคว้า  
Report  Writing Form Reference Materials          
ฝึกการเขียนรายงานการค้นควา้   เริ่มด้วยการตีความความหมายของหัวข้อเรื่อง  การ
วางโครงเรื่อง วิธีค้นคว้าหรือวธิีรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน  การเรียบเรียงเนื้อความ   
การใช้ถ้อยค าที่มีน้ าหนัก การอา้งเหตุผล  เชิงอรรถ  ดรรชนีและบรรณานุกรม 

3(2-2-5) 

1253306 การเขียนเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์         
Writing for Advertising and Public Relations        
ลักษณะของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หลักการเขียนโฆษณาและ 
ประชาสัมพันธ์ ฝึกเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ท่ีใช้กับ 
สื่อสิ่งพิมพ์  

3(2-2-5) 

1253308 อ่านและเขียนเอกสารทางราชการ         
Reading  and  Writing  in  Government  Document 
ศึกษาความหมาย ลักษณะและประเภทของเอกสารทางราชการ  ฝึกอ่านและ
วิเคราะห์เอกสารเหล่านั้น  เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการเขียนเอกสารทางราชการ
ประเภทต่าง ๆ ในสถานศึกษาและงานวิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 
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1255309 การเขียนเพื่อการพัฒนาตน    
Writing for Self Development 
หลักและวิธีการเขียนเพื่อพัฒนาคุณภาพตนท่ีส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็น
พลเมืองที่ดี มีมโนทัศน์และจิตส านึกที่สร้างสรรค์คุณค่าของตนเพื่อสังคม  การเขียน
แสดงความรู้ อธิบายวิธีการท างานหรือวิธีประกอบสิ่งของบอกทิศทาง  อธิบายความรู้
เฉพาะวิชา   ฝึกจดบันทึกข้อความท่ีมีผู้ส่งไว้ให้บอกแก่ผู้อื่น ฝึกเขียนแสดงความ
คิดเห็น   และตระหนักถึงความรับผิดชอบในงานเขียนของตน 

3(2-2-5) 

1252401 ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย   
Study of Thai language and Literature Research 
หลักการและวิธีการค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม  ระเบียบวิธีการน าผลหรือ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอนในสถานศึกษา และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ  ศึกษางานวิจัยไม่น้อยกว่า 3 เรื่องให้ครอบคลุมสาขา
วรรณคดี หลักภาษา และการใช้ภาษา 

3(2-2-5) 

1255403 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย   
Research Work in Thai     
 ศึกษาวิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย    การเลือกหัวข้อและการเขียนเค้า
โครงการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบต่างๆ การจ าแนก วิเคราะห์และการตีความข้อมูล การเขยีนรายงานการวิจัย    
ฝึกเขียนงานวิจัยในขอบข่ายของวิชาภาษาไทย 

3(2-2-5) 

1253503 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
Speaking on Medias Broadcasting 
หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร ผู้
จัดรายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว ตลอดจนการบรรยาย 
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับการสอบเป็นผู้ประกาศของ
กรมประชาสัมพันธ์ 

3(2-2-5) 

1252504 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
Thai Document 
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ในการจัดท าเอกสารภาษาไทย รูปแบบหนังสือราชการและ
เอกสารท่ีใช้ส่ือสารในองค์การ รูปแบบงานเอกสารทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการจัดท า
เอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

1254601 นันทนาการทางภาษาไทย 
Thai for Recreation Purposes 
เพลงและกิจกรรมนันทนาการท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย เนื้อหา รูปแบบ 
และท่วงท านองท่ีมีลักษณะสร้างสรรค์ ผลิตและสร้างสรรค์เพลงและกิจกรรม
นันทนาการได้อย่างเหมาะสม 

3(2-2-5) 

1255602 
 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในโรงเรียน 
The Organization of Thai Language Promotion Activities in school 

3(2-2-5) 
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กลวิธี ลักษณะกระบวนการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย 
ท่ีถูกต้องในโรงเรียน ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็น
ทางการอย่างสร้างสรรค์ เช่น นิทรรศการ โครงงาน ชมรม เป็นต้น 

1254606 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Innovation of Learning Activities in Thai 
กลวิธีการสร้าง และผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ศึกษานวัตกรรมจากงานวิจัย
ทางการเรียนการสอนภาษาไทย การน าสื่อในการเรียนการสอนใหม่ๆ มาใช้ในการ
จัดการสอนภาษาไทยในระดับประถมและมัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ข 
   

กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา  ในระดับปริญญาตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------------------- 
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  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับ    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
         ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔"  
         ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
  ข้อ ๕ ในข้อบังคบัน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลยัจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ไดร้ับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคทีม่ีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาหต์่อหนึ่งภาค
การศึกษาปกต ิส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใด ๆ ที่เป็นหลักสตูรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ 
และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มี
การเรยีนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจดัให้มีการ
เรียนการสอนครบตามจ านวนช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษา
ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 ข้อ ๖. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  เว้นแตห่ลักสตูรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง หรอืประกาศนียบตัรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคณุสมบัตติามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 ข้อ ๗.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคดัเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมคัรเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือท้ังในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
 ข้อ ๙. นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรยีนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอดุมศึกษาอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกติรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปรญิญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษา   หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปรญิญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสตูรของแต่ละสาขาวิชา การคดิเทียบจ านวนช่ัวโมงเรียนเป็นคา่ 
หน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสตูรแตล่ะสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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 ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มอีาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพือ่ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
 ข้อ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิตและไมเ่กิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ใหล้งทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หนว่ยกิต  
ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดอีาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่าง
ไปจาก ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  
 ข้อ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณต์่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
 ข้อ ๑๕. ในกรณีทีม่ีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาท่ีพ้นสภาพ     การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตไุมล่งทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาปกติและไม่ไดร้ักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษากไ็ด้  
 ข้อ ๑๖. อาจารย์ผูส้อนแตล่ะคนตอ้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  
 ข้อ ๑๗. ในกรณีทีร่ายวิชาเดียวกันมีอาจารยผ์ู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผูส้อนทุกคนร่วมกัน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๘. ใหแ้ตล่ะคณะมคีณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคมุดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวชิาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอยีดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารยผ์ูส้อนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพื่อให้อาจารย์ผูส้อนได้พัฒนาและปรับปรุงคณุภาพการสอน 
 ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดรีักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉยัชี้ขาดใน
กรณีที่มีปญัหาจากการปฏิบตัิตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

เกษม จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรเีพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักสง่เสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
  “อธิการบด”ี  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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  “ภาคเรยีนถัดไป”หมายความว่าภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว ้
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
ส าหรับบคุลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนกัศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอืน่ท่ีไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกต ิ
 ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  
เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรยีน โดยมสีัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรยีนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ผลการประเมินเป็นรายวิชาใหผ้่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การ
อนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรยีนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
  ๖.๑  ส าหรับรายวิชามาตรฐานทีห่ลักสตูรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี ้
 
 ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
  A   ดีเยี่ยม (Excellent)    4.0 
  B+   ดีมาก (Very Good)    3.5 
  B   ด ี(Good)     3.0 
  C+   ดีพอใช้ (Fair Good)    2.5 
  C   พอใช้ (Fair)     2.0 
  D+   อ่อน (Poor)     1.5 
  D   อ่อนมาก (Very Poor)    1.0  
  E   ตก (Fail)     0.0 
 ระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น 
“E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลอืก ให้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดยีวกันแทนได ้
 ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ
ประเมินท่ีมีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   ๖.๒ ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ 
โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
  ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
   PD (Pass with Distinction)    ผ่านดีเยี่ยม 
   P (Pass)      ผ่าน 
   F (Fail)       ไม่ผา่น 
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   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได ้ 
 ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดบัคะแนน 
  สัญลักษณ ์ ความหมาย และการใช้ 
  Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่
นับหน่วยกติและมผีลการเรยีนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารยผ์ู้สอนก าหนด 
  W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
     (๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
    (๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรยีนหลังจากท่ีลงทะเบยีนในภาคเรียนนั้นแล้ว และ
ได้รับอนมุัติให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
     (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพือ่ร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผล
การศึกษาวิชานั้นไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผูส้อนก าหนด   
   I (Incomplete)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
     (๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถดัไป 
     (๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามสีิทธ์ิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้อง  
ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่
ขาดสอบนั้นได ้
 
 
 
 ส าหรับภาคเรียนปกต ิให้คิดจากผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแตล่ะรายวิชา คูณด้วย ค่า
ระดับคะแนนท่ีได้ของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกติรวม ตัวอย่าง เช่น 
 
ภาคเรียนที่ ๑ 

วิชาท่ีลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 
๒๖๑๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๐๑๐๐๕ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 
๒๑๖๑๒๐๖ ๒ D(๑) ๒  ( ๒๑ ) 
๓๑๑๑๓๐๑ ๓ W(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
๓๑๓๑๑๐๑ ๓ E(๐) ๐  ( ๓ ๐) 
รวม ๙  ๑๖ 

ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๑๖  หารด้วย  ๙ =  ๑.๗๗ 

การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
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ภาคเรียนที่ ๒ 
วิชาท่ีลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 
๓๑๖๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๗๑๒๐๑ ๓ I(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
๒๑๒๔๕๑๐ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๒๒๗๐๘ ๓ C(๒) ๖  ( ๓๒ ) 
๒๑๕๒๑๑๓ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 
รวม ๙  ๒๘ 

ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๒๘ หารด้วย  ๙ =  ๒.๘๘ 
  หน่วยกิตสะสมทั้งหมด   ( ๒  ภาคเรียน )   ( ๙+๙ )   =  ๑๘  หนว่ยกิต 
  ค่าระดบัคะแนน  ( ๒ ภาคเรียน )  ( ๑๖+๒๘ )   =  ๔๔  หน่วยกิต 
  ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ ๒   =  ๔๔  หารด้วย  ๑๘ =  ๒.๔๔ 
 
 
หมายเหต ุ
 ๑.  วิชาที่ได้สญัลักษณ์  “W”  คือ  วิชาขอยกเลิกไม่นับหน่วยกติในการคิดค่าระดบัคะแนน
เฉลี่ย 
 ๒.  วิชาที่ได้สญัลักษณ์   “I”   คือ  ยังไม่น ามาคดิเกรดในภาคเรียนนั้นจะน ามาคดิเกรดใน
ภาคเรยีนที่ไดเ้ปลีย่น “I”  เป็น  A , B , C , D  หรือ E  เรียบร้อยแลว้ 
  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารยผ์ู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรยีนด้วย 
  ข้อ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับคา่ระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้อาจารยผ์ู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานท่ีค้างอยู่เปน็”ศูนย์” 
และในกรณีที่ไมม่ีการประเมินผลจากอาจารยผ์ู้สอนในภาคเรยีนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผล
การเรยีนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้้องไดร้ับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดคา่ระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไวใ้นข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่
รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบสุัญลักษณอ์ื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการ
ลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณ ี
 ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาทีไ่ด้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบยีบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรยีน  
 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภฏั หรือหลักสตูรที่อนมุัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสตูรปรญิญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปรญิญาไมไ่ด้และให้เว้นการ
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นับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบไดม้าแล้ว
นับตั้งแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
 ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรยีนและค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมให้คดิ
เป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
  ๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรยีนรายวิชา
ที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามทีห่ลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น 
 ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าช้ันเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
   นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรยีนต้องมีเวลาเข้าช้ันเรียนในรายวชิานั้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรอืน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มสีิทธ์ิสอบปลายภาคเรยีนได้ 
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาท่ีไมไ่ดส้อบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุทีไ่ม่มสีิทธ์ิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าช้ัน
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรยีนทั้งหมด และไมไ่ดร้ับยกเว้นใหม้ีสิทธ์ิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ 
วรรคท้าย ให้อาจารย์ผูส้อนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๑๕. นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผูส้อนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตจุ าเป็นอื่นท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย
อย่างยิ่ง และไดย้ื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่
วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  
   กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารยผ์ู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ีถัดไปนั้นได้ และให้
บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนัน้ได ้
 ข้อ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคณุธรรม 
  ๑๖.๒ สอบไดร้ายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลกัสูตรหรือสภา
ก าหนดให้เรยีนเพิ่ม 
  ๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00  
  ๑๖.๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรยีน และมสีภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกตติิดต่อกันในกรณีที่เรยีนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมสีภาพการ
เป็นนักศึกษาไมเ่กิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไมต่่ ากว่า 6  ภาคเรยีนปกติ 
และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกนิ 16 ภาคเรียนปกตติิดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไมต่่ ากว่า 8 
ภาคเรยีน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติตดิต่อกันในกรณีทีเ่รียนหลักสตูร 5 ปี 
  ๑๖.๕ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรยีนและมสีภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรยีนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรยีน และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ใน
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กรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไมต่่ ากว่า 12 ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไมต่่ ากว่า 15 
ภาคเรยีนและไมเ่กิน 11 ปี กรณีทีเ่รียนหลักสตูร 5 ปี 
 ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ 
ภาคเรยีนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 
ที่ 6 ท่ี 8 ท่ี 10 ท่ี 12 ท่ี 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริม่เข้าเรียน 
   (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยงัได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 1.80  
   (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณเีรียนหลักสตูร 2 ปี 
ครบ 12 ภาคเรียนปกติตดิต่อกันในกรณีเรียนหลักสตูร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกตติิดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสตูร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรยีนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสตูร 5 ปี และขาดคณุสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ 
๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 
   (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี 2 
  ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินไดค้่าระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสตูร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 
นับตั้งแต่เริม่เข้าเรียนกรณีหลักสตูร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริม่เข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้น
ภาคเรยีนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสตูร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด
แต่ยังได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไมผ่่านการประเมินในรายวิชาเตรยีมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณว์ิชาชีพเป็นครั้งท่ี 2 
 ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
 ข้อ ๑๙. นักศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณดีังนี้ 
  ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรยีนถัดไป หรือ 
  ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
  ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดร้ับเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดงัต่อไปนี ้
  ๒๐.๑ ปรญิญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบ
หลักสตูรแล้วไดค้่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ทีไ่ด้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 
3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รบัเกียรตินยิมอันดับสอง 
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  ส าหรับปริญญาตรี(หลังอนุปรญิญา)สอบได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปรญิญา
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรไดค้่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ทั้งจากสถานศึกษาเดมิและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไมต่่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไมไ่ด้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี (หลังอนุปรญิญา) จะพิจารณาผลการ
เรียน ในระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
  ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลักสตูร 4 ปี และไมเ่กิน 10 ภาค
เรียนปกติ ส าหรบัหลักสูตร 5 ปี  
  นักศึกษาภาคพิเศษมเีวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสตูร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาค
เรียนปกติ ส าหรบัหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสตูร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรยีน ให้ยึดถือวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสดุท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
 
 
 ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการทีส่ภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมตัิการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดเีป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
เกษม  จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถกูต้อง 
ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะใหม้ีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ใหแ้ก่นักศึกษา
ของมหาวิยาลัยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออก
ระเบียบวา่ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังน้ี 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไมต่่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอืน่ ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศยั การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณจ์ากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกติและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสตูรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไมต่้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ท้ังนี้ให้รวมถึงการน าผลการศกึษาและหน่วยกติ ของรายวิชาตามหลักสูตรใน
ระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาท่ีไดร้ับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความ
ยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  ๔  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรยีน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนท่ีนักศึกษาไดร้ับมาแล้วไมเ่กิน ๑๐ ปี นับจากวนัส าเรจ็การศึกษา หรือภาคเรียนสดุท้ายที่ไดร้ับผล
การเรยีน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีได้รบัผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันท่ีเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าท่ีก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือ
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ยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได ้
 ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรยีน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  
  (๑)  เป็นนกัศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือปริญญาตร ีแล้วแต่กรณ ี ที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลยั และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไมส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
  (๓)  เป็นนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกตเิป็นนักศึกษาตาม โครงการอื่นท่ีใช้
หลักสตูรมหาวิทยาลยั หรือจากนกัศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสตูรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
  (๔)  เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใตเ้งื่อนไขต่อไปนี ้
  (๑)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (๒)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
กิต ท่ีขอโอน 
   (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ 
ของระเบียบนี้  การโอนผลการเรยีน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธ์ิที่จะได้รบัปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรยีนรายวิชา ต้อง  มีคณุสมบตัขิ้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ส าเรจ็การศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอดุมศึกษาอื่น   
  (๓)  เป็นนักศึกษาท่ี ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (๔)  เป็นนักศึกษาท่ี ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธ์ิยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีจัดขึ้น ส าหรับผูม้ีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวชิา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  
  (๑)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ไดร้ับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
   (๒)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรยีนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลยั 
  (๓)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสตูร  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปจ านวน ๑๖ หน่วยกิต ส าหรับผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษา
ในระดับปรญิญาตรมีาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือปริญญาตรีในอีก    วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
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  (๕)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไมเ่กินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย   
  (๖)  ผู้ไดร้ับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
  (๗)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรยีนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาทีไ่ด้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) 
ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  ๙  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรยีนและยกเว้นการเรียนรายวชิา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรยีน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑด์ังนี้ 
  (๑)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกติ เป็นหนึ่งภาคเรยีน 
   (๒)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามโครงการอืน่ท่ีใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๑๒ หน่วยกติ เป็นหนึง่ภาค
เรียน 
   (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศกึษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวนภาคเรยีนต่อเนื่องกัน 
  ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรยีน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนดโดยความเหน็ชอบของสภา 
 ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 ข้อ ๑๓  นักศึกษาท่ีไดร้ับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธ์ิไดร้บัปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ ๑๒  ให้อธิกาบดี  เป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้และให้มีอ านาจตีความ และวินจิฉัยช้ีขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

  ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ภาคผนวก  ค  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๙๘๙/๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

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

 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความ 
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เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตร           ครุศาสตรบัณฑิต  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (ห้องประชุมจุฬาภรณ์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี   ชัยมงคล ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวอธิรดา  บุญเดช   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.  นายวันชัย  เกิดมีโภชน์   ศิษย์เก่า 
   ๔.   นายทองหล่อ  ทองสุข   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิธร  แท่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  (ห้อง  ๒๒๐๔) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต   ฉัตรวิโรจน์ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาววิริยาภรณ์  มาเพ่ิม  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวอัจฉรา  เทพแปง  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง  กรรมการ 
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า   กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  นางสาวชลชลิตา  แตงนารา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๗.  นางสาวกนกวรรณ  อินทสูตร  ศิษย์เก่า 
   ๘.  นางสาวธัญชนก  จาดด า  ศิษย์เก่า 
   ๙.  นางชุติมา  เคหะลูน   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๐.  นางศิรินาถ  บุญมี   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๑.  นางวารุณี  วงษ์ศิลป์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์วัฒนา  พัดเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  (ห้องสโมสรอาจารย์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย   รบชนะชัย  พูลสุข   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายชูวิทย์  ไชยเบ้า   กรรมการ 
          ๒./๓. นางสาววรพรรณ 
   ๓.  นายเลเกีย  เขียวดี   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หินแก้ว  กรรมการ 
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง  กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  นางสาวรัชดาภรณ์  โพธิพ์ฤกษ์  ศิษย์เก่า 
   ๗.  นางจิรภาส  กล้ากะสิการ  ศิษย์เก่า 
   ๘.  นายไพศาล  เรียนทับ   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๙.  นางนริศรา  วงศ์บุญมาก  ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๐.  รองศาสตราจารย์พนิดา  สินสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๑.  รองศาสตราจารย์ชรินทร์  มั่งคั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  (ศูนย์เด็กฯ) 
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   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี   บุญพิทักษ์ ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ  กรรมการ 
   ๓.  นางอัจฉรา  เอี่ยมละออ   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุ่มประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
   ๕.  นางสาวบุญญารักษ์  อ้ึงชัยพงศ์  ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๖.  นางจรรยารักษ์  จันธิดา   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๗.  นางจินตนา  เชื้อผู้ดี   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๘.  นางพรทิพย์  กุลมาลา   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัฒนา  ปุญญฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๐.  นางอรพรรณ  บุตรกตัญญู  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  (ห้องสมุดคณะครุศาสตร์) 
   ๑.  นางสาวยุภาดี  ปณะราช  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง  กรรมการ 
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา   กรรมการ 
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน กรรมการ 
   ๕.  นายวิรชั  เนื้อไม้   กรรมการ 
   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์  กรรมการ 
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๘.  นายพิเชตร์  บัวเถื่อน   ศิษย์เก่า 
   ๙.  นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม  ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายวรรณพงศ์  บุณยะโอภาส  ผู้ใช้บัณฑิต 
           ๓./๑๑.  นายรังสรรค์   
   ๑๑.  นายรังสรรค์  แสงแก้ว   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  ช านาญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์ประทุม  พรหมวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๑) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี   ครองแก้ว ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี กรรมการ 
     ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด   กรรมการ 
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ  กรรมการ 
   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ   กรรมการ 
   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม  กรรมการ 
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู้   กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.  นายสยาม  เรืองสุกไสย์   ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายธนวุฒิ  ตั้งสอนบุญ  ศิษย์เก่า 
   ๑๑.  นายปรีชา  ชูเชิด   ผู้ใช้บัณฑิต 
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   ๑๒.  นายพงธร  สันติกุล   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔.  รองศาสตราจารย์สธน  โรจนตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา  (ห้อง  ๒๒๐๙) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์   ประธานกรรมการ 
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์ กรรมการ 
    ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สังวรินทะ กรรมการ 
   ๔.  นายณิรุจธ์  การเที่ยง   กรรมการ 
    ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ  กรรมการ               
   ๖.  นายอภิศักดิ์  ข าสุข   กรรมการ 
   ๗.  นายภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม  กรรมการ 
   ๘.  นายขจรเกียรติ  ขุนชิด   กรรมการ 
   ๙.  นายธัชนิต ิ วีระศิริวัฒน์   กรรมการ 
   ๑๐.  นายปรีชา  แหช ู   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๑.  นายเรืองศักดิ์  แสงทอง  ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายสุรเดช  อินจันทร์   ผู้ใช้บัณฑิต 
          ๔/๑๓. รองศาสตราจารย์เจริญ 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔. รองศาสตราจารย์รัชนี  ขวัญบุญจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๕.  รองศาสตราจารย์สุรางค์  เมธานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๑) 
   ๑.  นายชัยรัตน์  บุมี   ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวธิดารัตน์  เสือจร  กรรมการ 
   ๓.  นายเอกบดินทร์  เกตุขาว  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์     กรรมการ 
   ๕.  นายเฉลิม  ทองจอน   กรรมการ 
   ๖.  นายนพรัตน์  ไทยเจริญ   กรรมการ 
   ๗.  นายวิวฒัน์  ทวีทรัพย์   กรรมการ 
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ  กรรการและเลขานุการ 
   ๙.  นายนรุตม์  บุตรพลอย   ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายสุรศักดิ์  โพธิบัลลังก์  ศิษย์เก่า 
   ๑๑.  นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายอรุณ  ยอดนิล   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๓. ผูช้่วยศาสตราจารย์จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาสกร  เรืองรอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผศ.วชิระ  วิชชวุรนันท์   ประธานกรรมการ 



91 

 

 

   ๒. นางสาวประภาพรรณ   อนันตวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๓. นายเกริน  มากะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๔. นายพิทักษ์  บุญยะโอกาส  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๕.  นายสันติ  อภัยราช   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๖.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์ ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชวุรนันท์ กรรมการ 
   ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล กรรมการ 
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี  กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล กรรมการ 
          ๕/๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชยั 
   ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ  กรรมการ 
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์    กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ กรรมการ 
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว  กรรมการ 
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม    กรรมการ 
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์  กรรมการ 
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ   กรรมการ 
   ๑๗.  นายอดุลย์  วังศรีคูณ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๙.  ผูช้่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๒.  กลุ่มวิชาชีพครู  (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๒) 
   ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชวุรนันท์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล  กรรมการ 
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี   กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล  กรรมการ 
   ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ  กรรมการ 
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   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์    กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ กรรมการ 
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว  กรรมการ 
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม    กรรมการ 

        ๖/๑๔. นายวชิระ 
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์  กรรมการ 
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ   กรรมการ 
   ๑๗.  นายอดุลย์  วังศรีคูณ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๙.  ผูช้่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก    กรรมการและ 
           เลขานุการ  

  ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา   รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ค าสั่งคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๐๔๗/๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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--------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ดังต่อไปนี้ 
    ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี   ชัยมงคล    
   ๒.  นางสาวอธิรดา  บุญเดช    
   ๓.  นายวิจิตร  ฤทธิธรรม    
   ๔.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา    
  ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต   ฉัตรวิโรจน ์  
   ๒.  นางสาววิริยาภรณ์  มาเพ่ิม    
   ๓.  นางสาวอัจฉรา  เทพแปง    
   ๔.  นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง    
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า    
   ๖.  นางสาวชลชลิตา  แตงนารา    
  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย   รบชนะชัย  พูลสุข    
   ๒.  นายชูวิทย์  ไชยเบ้า    
   ๓.  นายเลเกีย  เขียวดี     
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หินแก้ว    
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง   
  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี   บุญพิทักษ์   
   ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ    
   ๓.  นางอัจฉรา  เอี่ยมละออ    
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุ่มประดิษฐ์   
         ๒./๕. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
   ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์   
   ๑.  นางสาวยุภาดี  ปณะราช    
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง    
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา     
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   
   ๕.  นายวิรชั  เนื้อไม้     
   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์    
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ    
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  ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี   ครองแก้ว   
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกด ี   
    ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด     
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ    
   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ     
   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม    
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู้    
  ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์    
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สังวรินทะ   
   ๔.  นายณิรุจธ์  การเที่ยง     
   ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ                      
   ๖.  นายอภิศักดิ์  ข าสุข     
   ๗.  นายภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม    
   ๘.  นายขจรเกียรติ  ขุนชิด    
   ๙.  นายธัชนิต ิ วีระศิริวัฒน์    
   ๑๐.  นายปรีชา  แหช ู     
  ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
   ๑.  นายชัยรัตน์  บุมี     
   ๒.  นางสาวธิดารัตน์  เสือจร    
   ๓.  นายเอกบดินทร์  เกตุขาว 
   ๔.  นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์                       
   ๕.  นายเฉลิม  ทองจอน     
   ๖.  นายนพรัตน์  ไทยเจริญ    
   ๗.  นายวิวฒัน์  ทวีทรัพย์     
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ    
  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์     
   ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนาฎ  จันทะโก   
   ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมชาย  ตะติสันติสม     
   ๔.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ    
  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   
   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชวุรนันท์   

๓/๔. นางสาวปริมพิกา 
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   ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี    
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล   
   ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์     
   ๑๐.  นางสาวสภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์  
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม     
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๑๗.  นางสาวยุพิน  พิลึก      
  ๑๒.  กลุ่มวิชาชีพครู   
   ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   
   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชวุรนันท์   
         ๔/๓.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ 
     
   ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี    
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล   
   ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์     
   ๑๐.  นางสาวสภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์  
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม  
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก      
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   

  สั่ง  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
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( ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วชิชุวรนันท์) 
  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  จ  ผลงานวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์สอน 
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ผลงานวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์สอนอาจารย์ประจ า 
 

นางสาวอมรา ทองใส 
ประวัติการศึกษา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

ผลงานทางวิชาการ 
- 

ผลงานวิจัย 
- 

บทความทางวิชาการ 
- 

ภาระในการสอน 
1251302 การเขียนภาคนิพนธส์ าหรับครูภาษาไทย     3 หน่วยกิต 
1002301 ภาษาไทยส าหรับครภูาษาไทย      3 หน่วยกิต 
1251302 การสอนวรรณกรรมวิจารณ์      3 หน่วยกิต 

 
 
นางสาวรัฐยา สุนทรกะลัมพ์ 
ประวัติการศึกษา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

ผลงานทางวิชาการ 
- 

ผลงานวิจัย 
- 

บทความทางวิชาการ 
- 

ภาระในการสอน 
1002301 ภาษาไทยส าหรับครภูาษาไทย      3 หน่วยกิต 

 
 
นางชนาฎ  จันทะโก 
ประวัติการศึกษา 

การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา 2518 

ผลงานทางวิชาการ 
บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ทักษะการส่งสารภาษาไทย 
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ผลงานวิจัย 
- 

บทความทางวิชาการ 
- 

ภาระในการสอน 
1002301 ภาษาไทยส าหรับครภูาษาไทย      3 หน่วยกิต 

 
 
นางมณฑารพ  สุรเดชา 
ประวัติการศึกษา 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2547 
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2526 

ผลงานทางวิชาการ 
     - การพัฒนาวิธีสอนและเทคนิคการสอนค าที่พูดไม่ชัดในบางค า 

- การพัฒนาแบบฝึกส าหรับนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในบางค า 

บทความทางวิชาการ 
- 

ภาระในการสอน 
1002301 ภาษาไทยส าหรับครภูาษาไทย      3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 
ประวัติการศึกษา 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 

ผลงานทางวิชาการ 
     - 
ผลงานวิจัย 

-  
บทความทางวิชาการ 
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- 
ภาระในการสอน 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3 หน่วยกิต 
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