
 
- 1 – 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  



 
- 2 – 

 

 
 

สารบัญ 
  หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 12 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 36 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 55 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 57 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 58 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 64 
ภาคผนวก    
ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 67 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 68 
 หมวดวิชาเฉพาะ 78 
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบ 88 
ภาคผนวก ค ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 116 
ภาคผนวก ง ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 139 

 
  



 

- 1 - 

 
 

มคอ.2 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
----------------------------------- 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ   :  ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือหลักสูตร   

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Thai 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

 ชื่อย่อ  :    ค.บ. (ภาษาไทย)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Thai) 

 ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Thai) 
3. วิชาเอก    

ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต  
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์  

 และ สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
5.2 ประเภทของหลักสูตร  

 หลักสูตรปริญญาทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562  

โดยปรับปรุงจากหลักสูตร 2559 สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที่ 2/2562เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2562 
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

    ครั้งที่ 5/2562เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
      8.1  ครผูู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชน 
          8.2  นักวิชาการด้านภาษาไทย 
          8.3  บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย 

      8.4  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
      8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ   คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
1 นายจิรัฎฐ์  เพ็งแดง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2548 

2 นางอมรา  ศรีแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 

3 นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ อาจารย์ ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2552 
2550 

4 นางสาวกษมา  สุรเดชา อาจารย์ อ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ (ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2551 

5 นางรุ่งณภา  บุญยิ้ม อาจารย์ ศศ.ม (ภาษาไทย) 
ศศ.บ (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2554 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ  
โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของ
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและ
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2560: 4) ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ (2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมของประเทศด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจ าเป็นต้อง
พัฒนาเชิงรุก ด้วยการผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิด
สร้างสรรค ์ตลอดจนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สภาวการณ์ทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ก าลังขับเคลื่อนเข้าสู่โลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์แบบ  

การด ารงชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและมองเห็น
ถึงความต่างทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรภาษาไทยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมไทยและสังคมโลกในทุกมิติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่ง
ค้นคว้าและวิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   ยึดมั่น ในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยก าหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้า
สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า  ของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูและการปฏิบัติหน้าที่
ต าแหน่งครูของ สพฐ. (2561) มีการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหาร
จัดการชั้นเรียน และด้านดารพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ การผลิตบัณฑิตครูจึงต้องมีความรู้
ความสามารถในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกล เพ่ือน าพา
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การศึกษาของประเทศไทยที่มีคุณภาพ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) มุ่งพัฒนา

การศึกษา 4.0 โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของประเทศ   ผลกระทบนี้ท าให้การพัฒนาหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะสร้างนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพ
ของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้
มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบ
ต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตั้ งแต่ขั้น พ้ืนฐาน  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้ งทางด้านสังคม  ธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
        เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งมี
กรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2565) ซึ่งก าหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
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13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
       13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผล  
การด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม 
การด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

13.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่ งเป็นทวิภาคีระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ประสานงานกับผู้สอนและก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา  

13.3.4 คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู รายวิชา 
การสอนภาษาไทย และรายวิชาเอก รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ 

13.3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครุศาสตร์ในการจัด  
การเรียนการสอนรายวิชาเอกภาษาไทย 

13.3.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือปรับปรุงการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

13.3.7 คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศ 
การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 

14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 
14.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ก าหนดจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี  

14.2 จัดประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการด าเนินการตามหลักสูตรที่ผ่านมา 
และร่วมกันก าหนดทิศทางในการผลิตครูภาษาไทยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และ 
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา 
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 

14.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่างการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

14.4 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเรียนการสอนภาษาไทย ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมวิพากษ์  

14.5 ปรับปรุงและจัดท าเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา  ความสามารถ 
และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติ
ได้ด้วยสติปัญญา 

1.2  ความส าคัญ   
ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษาซึ่ง

เป็นสถาบันหลักที่ท าหน้าที่ผลิตครู จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รัฐบาล
ปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โอเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้บริบทของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม สิ่งที่จะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การ
เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ก าลังจะ
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งใน
ด้านความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานด้านการใช้ภาษาและการคิดขั้นสูง (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2560: 48) 

ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับการพัฒนานวัตกรที่สอดรับกับการศึกษายุค 4.0 และศตวรรษ
ที่ 21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตรแบบ
โมดูลที่ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(วิชัย วงษ์ใหญ่, 2545) บูรณาการข้ามสาขาวิชา เน้นแก่นความรู้ที่ส าคัญ แนวคิดหลัก เน้นการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, 2556 ; 
Wangner, 2012) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับยุค 4.0 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรเน้นสมรรถนะจึง
เหมาะกับการศึกษายุค 4.0 

ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 ให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่
ยุคโลกาภิวัตน์  โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อม
ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน 
รวมถึงการพัฒนากลไกต่างๆ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2560) ซึ่งจุดเน้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนามนุษย์โดยตรง ดังที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560: ก) 
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  ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  มีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน 
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นมีทัศนคติ
และด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข 
 1.3  วัตถุประสงค์  

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มัคุณลักษณะ ดังนี้ 

 1.3.1  มีความรู้ทางภาษาไทยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 
1.3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
1.3.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน

การเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ  สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.4 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ
คร ูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.5 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูง
ขึ้นในอนาคต 

1.3.6 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
         จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         1.4.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
         1.4.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
         1.4.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดขั้นสูงมีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลกการสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี
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ความเพียร มุ่งมั่นมานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
         1.4.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
การคิดข้ันสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ
วิชาชีพครู  สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
         1.4.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
เทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาตนเอง 
ผู้เรียนและสังคม 
         1.4.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและ
จิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น มีจิตอาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมทั้งมี
คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 
1.5  ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะช้ันปีของนักศึกษา 
 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรมไทยและใช้ภาษา

เพ่ือการสื่อสารได้ 
ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม และสร้างสรรค์  รู้หลักภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรมไทย และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นเกี่ยวกับภาษาไทย 
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ 
ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาปฏิบัติการสถานศึกษาและน าประเด็นที่น่าสนใจจากการปฏิบัติสอนมาสัมมนา

เชิงวิชาการ สร้างโครงงาน และท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
 1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย  สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความ
เข้าใจโครงสร้างภาษาไทย และเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์และ
วรรณคดี/วรรณกรรม  เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารของ
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นักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือการ
แก้ปัญหาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย   
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา  ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จผ่านใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร ดังนี้ 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(4ปี) สาขาวิชาภาษาไทย ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษา (มคอ.1 สาขา
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และที่คุรุสภา
ก าหนด) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษา 
- วิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุ
สภาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เอกสารหลักสูตรปรับปรุง 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีทาง
การศึกษาของคุรุสภา 

- วิเคราะห์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุ
สภา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เอกสารหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 

3. การบริหารหลักสูตร - ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
- จัดประชุมเพ่ือระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- แผนบริหารหลักสูตร 
- อาจารย์มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของหลักสูตร 

4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน -การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
-การประเมินการเรียนการสอน 

-แผนบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3 มคอ. 
4, มคอ.5) 
-ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 

5. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน 

-ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

-มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ 
ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

 

-มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 

6. การบริหารบุคลากร 
 

-ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
-ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และเทคโนโลยี 
-ส่งเสริมพัฒนาด้านการวิจัย 

 

- มีโครงการพัฒนาทักษะการ
สอนของอาจารย์ 
- จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
เข้าร่วมฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วม
ฝึกอบรม 
- ผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 
- ผลงานวิจัยของบุคลากร 

7. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา -ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา การมีส่วนร่วมทาง
วิชาการ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

-มีระบบและโครงการให้
ค าปรึกษาวิชาการ 
-โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

8. ความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคมและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 

-วิจัย/ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

-ผลการวิจัย/ส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
-ผลการวิจัย/ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี 

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
เปิด-ปิดในวัน  เวลาราชการและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ความรู้ความสามารถด้านวิชาการเอกภาษาไทยของนักศึกษาแรกเข้าไม่เท่ากัน 
2.3.2 การปรับตัวด้านการเรียน และการใช้ชีวิตของนักศึกษา 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 การจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
2.4.2 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และ

ให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามัปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวมจ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา ในคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร(ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 90,900 99,990 109,989 120,988 
ค่าลงทะเบียน 8,000 8,000 8,000 8,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 185,000 203,500 223,850 246,235 
อ่ืนๆ ระบุ 0 0 0 0 

รวมรายรับ 283,900 311,490 341,839 375,223 
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย 17,000 บาท/คน/ปี 
  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)     
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

1,924,080 1,924,080 1,924,080 1,924,080 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ  
ในหลักสูตร 

201,000 201,000 201,000 201,000 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   

248,700 273,570 300,927 331,020 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา - - - - 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร - - - - 

รวม  2,373,780 2,398,650 2,426,007 2,456,100 
จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 63,508 31,754 21,169 15,877 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน   

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบการเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการ

เทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาตรี พ.ศ 2550 (ภาคผนวก ข) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า จ านวน 105 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า จ านวน 39 หน่วยกิต 
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน 25 หน่วยกิต 
        2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จ านวน 14 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า จ านวน 66 หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชาเอกบังคับ  จ านวน 42 หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 24 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
  1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วยตัวเลขรหัส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 

                                                    
 
 
   
  
 
 
                                                                                                     

 
 
 

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที ่  1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที ่  4      บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 
น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  
อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  

  

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                             6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Chinese for Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Burmese for Communication    
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 

Facts of Life       
1521001 พุทธศาสน์        3(3-0-6) 

Buddhism       
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า    3(3-0-6) 

Information for Study and Research  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Arts    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 

Aesthetics of Performing Arts  
2061001 สังคีตนิยม        3(3-0-6) 

Music Appreciation       
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6) 

Leadership Development     
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม   3(3-0-6) 

Personality Development and the Arts of Socializing  
  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง   3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา    3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา      3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      3(3-0-6) 

Local Resource Management   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6) 

Introduction to Laws    
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6) 

Business Initiation     
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Finance in Daily Life     
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 

Entrepreneurship      
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 

Exercise for Health    
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน   (3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 

Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5) 

Package Software for Application 



 
- 19 – 

 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life     
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 

Food for Health      
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

Technology in Daily Life 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า   105     หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า    39      หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ   ไม่น้อยกว่า    25      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

Curriculum and Learning Management Science 
3(2-2-5) 

1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
Research and Development for Learning Innovation  

3(2-2-5) 

1042104 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation  

3(2-2-5) 

1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning  

3(2-2-5) 

1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 
Psychology for Learning   

3(2-2-5) 

1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ 
Ethics for Professional Teache 

3(2-2-5) 

1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 
Educational Quality Assurance and Community 
Development 

2(1-2-3) 

1211101
  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1  
Communicative English for Teachers 1 

1(0-2-1) 

1212102
  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2  
Communicative English for Teachers 2 

1(0-2-1) 

1212103
  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 
Communicative English for Teachers 3 

1(0-2-1) 
  

1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Communicative Thai for Teachers 
 
 

2(1-2-3) 



 
- 20 – 

 

 
 

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า 14       หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    
Practicum in Teaching Profession Institution 1 

1(90) 

1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  
Practicum in Teaching Profession Institution 2 

1(90) 

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
Internship 1 

6(540) 

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   
Internship 2 

6(540) 

2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   66       หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ     จ านวน  42       หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
1251104 หลักภาษาไทย 

Principles of Thai Language 
3(2-2-5) 

1251207 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย  
The Study of Thai Literature   

3(3-0-6) 

1251305 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 
Listening Watching and Speaking 

2(2-1-3) 

1251303 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 
Reading, Thinking, and Developing Life 

3(3-0-6) 

1251306 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 
Writing for Academic Communication and Occupation 

3(3-0-6) 

1251208 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
The Development of  Thai Literature 

3(3-0-6) 

1252208 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
Literature and Creative Criticism 

2(2-1-3) 

1252311 คติชนวิทยา 
Folklore 

3(2-2-5) 

1252310 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 
Creative Thinking and Creative Writing 

3(3-0-6) 

1252312 ศิลปะการอ่านออกเสียง 
The Art of Read Aloud 

2(1-2-3) 

1252405 การจัดการค่ายวิชาการ 
Academic Camp Management 

    3(2-2-5) 

1253402 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
Learning Design of Thai Language 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
1253403 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

Design and Production of Educational Media of Thai 
Language Learning Area 

3(2-2-5) 

1253404 วิจัยในชั้นเรียน 
Classroom Action Research 

3(2-2-5) 

1253108 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
English for Teacher of Thai  
 

3(2-2-5) 

2.2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 24      หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาหลักภาษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1251105 พัฒนาการของภาษาไทย 
The Development of Thai Language 

3(3-0-6) 

1252106 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Languages in Thai Language 

3(2-2-5) 

1252107 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 
Linguistics for Thai Language Teacher 

3(2-2-5) 

1252108 ถ้อยค าส านวนไทย 
Idiomatic Expression in Thai 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาวรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1253207 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
The Best Selected Literatures in  Textbooks 

3(2-2-5) 

1253208 วรรณกรรมเอกของไทย 
Masterpieces of Thai Literary works 

3(3-0-6) 

 
 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 

1251304 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย 
Language and Culture in thai Plays 

3(3-0-6) 

1253310 โครงงานและสัมมนาภาษาไทย 
Project and Seminar in Thai Language 

3(2-2-5) 

1253311 การแต่งค าประพันธ์ 
Poetry Composition 

3(3-0-6) 
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 กลุ่มวิชาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท–ป–อ) 
1253405 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 

Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 
21st Century 

3(2-2-5) 

1253406 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Instructional of Thai Language 

3(2-2-5) 

1253407 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
Teaching on Thai Language for Foreigners 

3(2-2-5) 

                           
3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
           
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชา

เฉพาะ 
(วิชาชีพครู) 

1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1251101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู1 1(0-2-1) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกบังคับ) 

1251104 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 
1251207 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
1251303 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชา

เฉพาะ 
(วิชาชีพครู) 

1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกบังคับ) 

1251305 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 2(3-0-6) 
1251208 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
1251306 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
3(3-0-6) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชา

เฉพาะ 
(วิชาชีพครู) 

1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู2 1(0-2-1) 
1102101 คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา 

ชุมขน 
2(1-2-3) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกบังคับ) 

1252310 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 3(3-0-6) 
1252405 การจัดการค่ายวิชาการ 2(3-0-6) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

ปฏิบัติ 
การสอนใน
สถานศึกษา 

1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 

รวมหน่วยกิต 21 
ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชา

เฉพาะ 
(วิชาชีพครู) 

1212104 การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกบังคับ) 

1252208 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 2(3-0-6) 
1252311 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
1252312 ศิลปะการอ่านออกเสียง 2(3-0-6) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชา

เฉพาะ 
(วิชาชีพครู) 

1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู3 1(0-2-1) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกบังคับ) 

1253402 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 
1253403 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 
3(2-2-5) 

1253404 วิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
ปฏิบัติ 

การสอนใน
สถานศึกษา 

1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 

รวมหน่วยกิต 20 
ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกบังคับ) 

1253108 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย                               3(2-2-5) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

หมวดเลือกเสรี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
ปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ก 
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3.2 ชื่อ สกุล  ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1. นายจิรัฎฐ์  เพ็งแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2548 

2. นางอมรา  ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 

3. นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ อาจารย์ ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2552 
2550 

4. นางสาวกษมา  สุรเดชา อาจารย์ อ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2551 

5. นางรุ่งณภา  บุญยิ้ม อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2554 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2527 
2522 

2. นายจิรัฎฐ์  เพ็งแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2548 

3. นางอมรา  ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 

4. นางสาวศุภรดา  สุข
ประเสริฐ 

อาจารย์ ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  วิชาชีพครู 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2552 
2550 

5. นางสาวกษมา  สุรเดชา อาจารย์ อ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2551 

6. นางรุ่งณภา  บุญยิ้ม อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2554 

7. นายขวัญชัย     ขัวนา  อาจารย์ ค.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2558  
2554  
2545  

8. นางสาวจารุนันท์ 
ขวัญแน่น  

อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2558  
2551  
2547  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
9. นายเฉลิม  ทองจอน  อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2553  
 
2550  

10. นายชัยรัตน์  บุม ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สถาบันราชภัฏนครปฐม  

2561  
2542  
2544  
2539  

11. นายชูวิทย์  ไชยเบ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

2548  
2546  

12. นายทวนทอง   
เชาวกีรติพงศ์  

รองศาสตรจารย์ Ph.D. (Educational Psychology)  
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

University of Alberta, Canada  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2535  
2523  
2520  

13. นายธงชัย ช่อพฤกษา  รองศาสตราจารย์ M.Ed. (Education)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

University of Northern Philippines   
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2529  
2525  

14. นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์   อาจารย์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

2561 
2552  
 
2547  

15. นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2559 
2550  
2547  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
16. นางสาวเบญจวรรณ  

ชัยปลัด  
อาจารย์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  

ศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2550  
2546  

17. นายประจบ ขวัญมั่น  อาจารย์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2556  
2546  
2534  

18. นางสาวปาริชาต   เตชะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

2560 
2552  
2548  
2547  

19. นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยเกริก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

2555  
2551  
2549  

20. นางพิสมัย รบชนะชัย  
พูลสุข  

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Education)  
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2549  
2527  
2517  

21. นายภูมิพิพัฒน์  
รักพรมงคล  
  

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

มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555  
2551  
2548  

22. นายมนตรี หลินภู  อาจารย์ M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา)  
ศน.บ. (อังกฤษ)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

2554  
2551  
2546  

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
23. นายยุทธนา พันธ์มี  อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)    

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

2554  
2550  
2541  

24. นางสาวยุภาดี ปณะราช  รองศาสตราจารย์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันราชภัฏเลย  

2551  
2541  
2538  

25. นายเลเกีย เขียวดี  อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2562 
2555  
2546  

26. นายวชิระ พิมพ์ทอง  อาจารย์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)  
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

2552  
2549  

27. นายวชิระ  วิชชวุรนันท์  รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550  
2532  
2528  

28. 
 
 

นายวิวัฒน ์ทวีทรัพย์  อาจารย์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2561 
2555  
2550  

29. นายศรวัส ศิร ิ อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

2561 
2556  
2251  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
30. นางศรินญา หวาจ้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2550  
2546  

31. นายสมชัย วงษ์นายะ  รองศาสตราจารย์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  

2534  
2523  
2519  

32. นางสาวสุณี บุญพิทักษ์  รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนาทรัพย์กร
มนุษย์)  
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  
คบ. (ปรัชญาและศาสนา)   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
วิทยาลัยครูนครสวรรค์  

2554  
 
2534  
2527  

 33. นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส   

อาจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)  
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2555  
2536  
2530  

 34. นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว  
  

  

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  

2557  
2544  
2541  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชะ ประกอบด้วย 
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการ
นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจาก
การสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงานที่
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักสึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
  4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร 
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 
   1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
   2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 
   4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม 
และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษา 
   1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 1 
   2. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 3 
   3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 4 
   4. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 4 
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
3 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 หน่วยกิต 540   ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 หน่วยกิต 540   ชั่วโมง 

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลลัพธ์การเรียรรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะใน 1 รายวิชา คือ 1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2 เป็นการท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  5.2.1  มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานหรือวิจัย   
   5.2.2  แก้ไขปัญหาโดยวิธีการ School based learning 
   5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
   5.2.4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
   5.2.5  ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5.2.6  น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  ไม่นับหน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
 5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท าโครงงานหรือวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล   
 5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์
ประจ าวิชา/อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์  
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 5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดใน
แต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
6. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 ให้สถาบันการศึกษาก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ
เป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม อาทิ 
 1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
 2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
 7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
 8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 10) กิจกรรมทางวิชาการ 
 11) กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพ่ือความชัดเจน

ของผู้น า  โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการ
เจรจาสื่อสาร  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานในบาง
รายวิชาที่เก่ียวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 
 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการกระท าค าวามผิดเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทัง้ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างาน
เป็นทีม  

- มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้า
หาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
บูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน์                

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การเข้าสังคม                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของ
พลเมือง 

               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ไทย 

               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

4001002 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชวีติ 
ประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตรกั์บการตัดสนิใจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชวีติประจ าวนั                

5071001 อาหารเพ่ือสุขภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
ครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ และ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ
และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้
เหตุผลและปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ 
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือ
การลอกเลียนผลงาน 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) โดยแบ่ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ท างานกลุ่มและเสนอประเด็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียน
จะต้องเผชิญในการด ารงชีวิตและ
การประกอบวิชาชีพครู โดยเน้น
การวิเคราะห์ เสนอและอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
หาแนวทางแก้ไขโดยเน้น
กระบวนการประชาธิปไตย การรับ
ฟังและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน
วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู 
ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับครู ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน(Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอภิปราย 
วิเคราะห์ และน าเสนอรูปแบบ 
เปรียบเทียบ โครงสร้างทางภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เขียนและวิเคราะห์งานเขียนเพ่ือให้
เห็นความแตกต่างและสอดคล้อง
ด้านวัฒนธรรมจากการแปลวรรณดี 
ร้อยแก้วและ ร้อยกรอง ท า
โครงงานเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและ
จัดนิทรรศการณ์แสดงงานเขียน 
วรรณกรรมของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบร่วมสมัย 

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
(Professional Learning 
Community: PLC) และมี ความรู้
ในการประยุกต์ใช้ 
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ของแต่ละสาขา 
2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถน าแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน 
2.4 มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์พระราชา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึก
สากล สามารถเผชิญและก้าวทัน

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถคิด 
ค้นหา วิเคราะห์และอภิปรายตาม
ประเด็นที่ก าหนดในบทเรียนเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงและพลวัตของโลก 
โดยเนินกระบวนการกลุ่มส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัลเทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม 
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วม
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม 

ในการด าเนินงาน โดยศึกษาและ
ประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็น
ทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม  
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
และต่อส่วนสามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดยมี
การแบ่งหน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนตาม
ภาระงานที่ก าหนด 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถ
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การ
เขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดี ในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ 
อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดยมี
การแบ่งหน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนตาม
ภาระงานที่ก าหนดโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในกสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการ
ชั้นเรียนการจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
6.2 สามารถในการน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การ
บริหารจัดการและกลไกการ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัดและ
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียน
ปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กาย 
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างานใน
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดก
การการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดย
บูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความ

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท า
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching) โดยเน้นการ
ประยุกต์ทักษะในศตวรรษท่ี 21 มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ืพัฒนา
ผู้เรียนและออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงานครูใน
สถานศึกษา และการปฏิบัติการ
สอนระหว่างเรียนและใน
สถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือการ
สนทนา 
 

- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบประเมินการด าเนินการสอน
จากโรงเรียน 



- 50 - 
 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 
6.4 สร้างบรรยากาศและจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ 
เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตนเอง 
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ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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

   กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

1022101  หลักสูตรและวทิยาการการจดัการเรียนรู้ 
                        

1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการ
เรียนรู ้                          

1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
                        

1043102  การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้
                        

1051101  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้   
                        

1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมือ
อาชีพ                          

1102102  การประกนัคุณภาพการศึกษาและการพฒันา
ชุมชน 

                        

1211101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 1 
                        

1212102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2 
                        

1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3 
                        

1251101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
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ตารางท่ี 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) 

 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้  

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

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
1002101 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 1                         
1003102 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 2                          
1004103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                          

1004104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                          
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ตารางท่ี 4  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) 
 

 
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1251104 หลักภาษาไทย                         
1251207 แนวการศึกษาวรรณคดีไทย                            
1251305 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครู
ภาษาไทย 

                        

1251303 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต                         
1251306 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

                        

1251208 พัฒนาการของวรรณคดีไทย                         
1252208 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อยา่สร้างสรรค์                         
1252311 คติชนวิทยา                         
1252310 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงาน
เขียน 

                        

1252312 ศิลปะการอ่านออกเสียง                          
1252405 การจัดการค่ายวิชาการ                         
1253402 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

                        

1253403 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 

2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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

1253404 วิจัยในชั้นเรียน                         
1253405 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 

                          

1253108 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย                         
1251105 พัฒนาการของภาษาไทย                         
1252106 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                         
1252107 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย                         
1253207 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน                         
1251304 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย                         
1253310 โครงงานและสัมมนา                         
1253406 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                         
1252104  ถ้อยค าส านวนไทย                         
1253208 วรรณกรรมเอกของไทย                         
1253311 การแต่งค าประพันธ ์                         
1253407 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาต ิ                         
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หมวดที่ 5   
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน 
มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชา 
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4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา 

4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ

เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 

4.5 สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้าน
หรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของหลักสูตร 
2. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
3. สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการ 

สอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  
3. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 16 
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หมวดที ่6 
การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
โครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 

1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน  การ
สอน 

1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
     2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

การประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
         2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
         2.2.1 พัฒนาอาจารย ์ด ้านวิชาการและวิชาช ีพ  และต าแหน่งทางวิชาการ ได ้แก่ ด ้าน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพื่อก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที่  7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 และข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาเป็นอย่างดี 
3. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
5. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
7. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี และ
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยได้ 

9. สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี 
   
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม             
เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่าน
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู                        
การปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี
ความสุข และการเตรียมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพครู 
 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
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   ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการ
เฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง 
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 

3.3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
3.3.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและ

สังคม 
3.3.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
3.3.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
3.3.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
3.3.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
3.3.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
3.3.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
3.3.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
3.3.10 กิจกรรมทางวิชาการ 
3.3.11   กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 3.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรก าหนดวิธีการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเกณฑ์ข้ัน
ต่ าซ่ึงจะท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั 

 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผล
ใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมิน
ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ ความรู้ตามกรอบTPCK แนวคิดSTEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมงและ 
  2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ 
การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและ 
  3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่นต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
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สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 
บทความ 
ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 
  4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ.1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์ 
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2-4 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการศึกษา
ผลการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรเดิม มีการวิเคราะห์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจากตัวบัณฑิตเองและ
ผู้ใช้บัณฑิต ร่วมกันวางแผนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา มีการก ากับติดตามบัณฑิตอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปีการศึกษา มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพบปะศิษย์เก่าเพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์
ทบทวนหลักสูตรจากผลการก ากับติดตามและกิจกรรมพบศิษย์เก่าแล้วจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตร
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย คณาจารย์ 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 

4.3.1 คณาจารย์ใหม่ 
1) การปฐมนิเทศ 
2) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์ 

วิชาชีพคร ูการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
3) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อ

ผลิตผล 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

4) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือ 
สัมพนัธ์กับคุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ 

4.3.2 คณาจารย์ประจ าการ 
1) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงาน

ภายใน 
และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่ง
ทาง 
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วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
3) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผล

งานวิจัยที ่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

4)   การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 5.2 การเรียนการสอน 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
และดุลยพินิจของอธิการบดี และไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือ
การทดสอบย่อย การทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้ง
แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ จ าแนกตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาค 
ดังนี้ รายวิชาทฤษฏี 60 : 40 รายวิชาปฏิบัติ 70 : 30 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดท าโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็น
ประจ าทุกปี ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 
6.2.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และ 

อุปกรณใ์นการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
6.2.2 มีห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค(Micro-Teaching)  

ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา 
6.2.3 การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
6.2.4 มีห้องสมุดที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร 

โสตทัศนวัสดุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อ
ต่างๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ 
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6.2.5 มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรซึ่งเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูโดยร่วมมือกัน บูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา (School 
Integrated Learning: SIL) อย่างหลากหลาย 

6.2.6 มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
6.2.7    ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยส ารวจจากความต้องการของ
คณาจารย์ นักศึกษา แล้วเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น จัดท าโครงการเพ่ือหาทรัพยากรเพิ่มเติมโดย
อ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มคอ.1. 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุก
กิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 
50% ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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หมวดที ่8  
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา โดย
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไป
นิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความ
รับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 4 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะ

ท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ  ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย  ในการ
ปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 4 
ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
 
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP 

หรืออ่ืนๆ  ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการ

ฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง   
 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปั จจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
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1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ   
 
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่ างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยก
ย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
    
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
  
 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะ
ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็น
พลเมือง 
 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
     
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
     
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว 
การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
   
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
  
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุร 
กิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
   
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development  
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรง

งาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ โดยการบูรณาการ การประยุกต์เพ่ือ

พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย  หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
   
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)  
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภค
อาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของ
อาหาร  

 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อม
บ ารุง 
 
 
 ก.วิชาชีพครูบังคับ จ านวน 25 หน่วยกิต 
 
1. กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Curriculum and Learning Management Science      

ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนา
ผู้เรียน 

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Innovation and Digital Technology for Learning     

    ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(3-0-6) 
     Learning Measurement and Evaluation     

    ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน
ตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Research and Development for Learning Innovation   

    ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนใน
ชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
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ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 

1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(3-0-6) 
     Psychology for Learning       

    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ 
การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนว
ทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การ
สะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน
คิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1102101  คุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ   3(2-2-5) 
              Ethics for Professional Teachers    

   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน   2(1-2-3) 
Educational Quality Assurance and Community Development 

       ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบ
และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรม เรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบทของโรงเรียน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
     Communicative  English for Teachers 1     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 2     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน 

 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 3     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 
 
1251101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3) 
     Communicative Thai for Teachers     

    ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อ
ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 

2.ค าอธิบายรายวิชาเอก 
 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1251305 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย  
           Listening Watching and Speaking                                      2(2-1-3) 

 สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการพูด 
กลวิธีการฟัง  การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดท้ังสถานการณ์
จ าลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม  
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1251303 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 
Reading, Thinking, and Developing Life   3(3-0-6) 

  สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริม
การอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้งการจับ
ใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ใน
รูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ  
  
1252310 ศิลปะการอ่านออกเสียง 
         The Art of Read Aloud     2(1-2-3) 
  สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองใน
อดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อย
กรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง 
และการประเมินผลการอ่านออกเสียง  
 
1252310 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 
  Creative Thinking and Creative Writing   3(3-0-6) 
  สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองชนิด
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 
1251306 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 
  Writing for Academic Communication and Occupation 3(3-0-6) 
  สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียน
ประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่าง ๆ   
 
1251104 หลักภาษาไทย 
  Principles of Thai Language     3(2-2-5) 
  สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง 
ระบบค า ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ต่างๆ  
1252107  ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 
  Linguistics for Thai Language Teacher    3(2-2-5) 
  สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบ
เสียง ค า วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
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1252106  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
  Foreign Languages in Thai Language     3(2-2-5) 
  สืบค้น วิเคราะห์   ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการ
สังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมค า การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค ายืมในด้านเสียง ค า 
และความหมาย การน าค ายืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ การรวบรวม จ าแนก วิเคราะห์ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศ
ที่หลากหลาย เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 
1251105  พัฒนาการของภาษาไทย 
  The Development of Thai Language    3(3-0-6) 
  สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและส านวนในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศท่ีหลากหลาย  
 
1251207  แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 
  The Study of Thai Literature     3(3-0-6) 
  สืบค้น วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี  
 
1251208  พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
  The Development of  Thai Literature    3(3-0-6) 
  สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้ งแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับ
อิทธิพลตะวันตก ในด้านรูปแบบ  แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
วรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแต่ละสมัย และฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องส าคัญแต่ละยุค 
 
1252208  วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
  Literature and Creative Criticism      3(3-0-6) 
  วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมที่ส่งผล
ต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย การ
น าเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์  
 
1253207  วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
  The Best Selected Literatures in  Textbooks   3(2-2-5) 
  สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด 
ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  
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1252311  คติชนวิทยา 
Folklore       3(2-2-5) 

  สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของคติชน 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา การ
จ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึก
ปฏิบัติภาคสนามและการท าวิจัย น าข้อมูลคติชนวิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย  
1253402  การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
  Learning Design of Thai Language    3(2-2-5) 
  สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน สร้างและ
พัฒนาออกแบบ       การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 
1253403  การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

Design and Production of Educational Media of Thai Language Learning Area 
          

  สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การ
ออกแบบ การผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนานวัตกรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 
 
1253405  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 

Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 21st Century    
        3(2-2-5) 

  สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาวิชา
ภาษาไทย วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสถิติ ออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประเมินตามสภาพจริง 
 
1253310  โครงงานและสัมมนา 
  Project and Seminar      3(2-2-5) 
  สืบค้น วิเคราะห์หลักการท าโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการก าหนด
ประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอในรูปแบบโครงงานและสัมมนาเชิงวิชาการ 
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1253404  วิจัยในชั้นเรียน 
  Classroom Action Research     3(2-2-5) 
  สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจัยใน
ชั้นเรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล วิธีและรูปแบบการ
วิจัยทางภาษาไทย ด าเนินการวิจัยทางการสอนภาษาไทย และน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ  
 
1253406  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
  Instructional of Thai Language    3(2-2-5) 
  สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม  
 
1251304 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย 
  Language and Culture in Thai Plays     3(3-0-6) 
  การจัดการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์  โดยพัฒนาทักษะการใช้ภาษา 
และการใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร เพ่ือใช้ในการละเล่นไทย ศึกษาภาพสะท้อนและแนวคิด ตลอดจนความ
เชื่อทางสังคมในการละเล่นไทย 
 
1252405 การจัดการค่ายวิชาการ       
  Acadamic Camp Mangement      3 (2-2-5) 
  ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA 
การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง แก้ไข (Act) การจัดท า
รายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา  
 
1252108 ถ้อยค าส านวนไทย     
  Idiomatic Expression in Thai     3(3-0-6) 
 ลักษณะ ที่มาความหมายและภาพสะท้อนสังคม ของถ้อยค า ส านวน  ค าพังเพย สุภาษิต ศึกษา
และวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ถ้อยค าส านวนไทยในรูปแบบใหม่ และการอนุรักษ์ สืบทอดถ้อยค าส านวน
ไทย 
 
1253208 วรรณกรรมเอกของไทย      
  Masterpieces of Thai Literary works    3(3-0-6) 
  ศึกษาลักษณะของวรรณคดีส าคัญของแต่ละยุคตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ 
ศึกษาด้านกลวิธีการแต่ง คุณค่าทางวรรณศิลป์  ภาพสะท้อนทางสังคม ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของนักเขียนรุ่นหลัง 
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1253311 การแต่งค าประพันธ์     
  Poetry Composition      3(3-0-6) 
  รูปแบบ ฉันทลักษณ์ กลวิธีการเขียนร้อยกรอง ประเภทต่าง ๆ และฝึกแต่งค าประพันธ์ 
 
1253407 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ    
  Teaching on Thai Language for Foreigners   3(2-2-5) 
  การสอนภาษาไทยเบื้องต้นให้ชาวต่างชาติ การสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้ผลเป็นเลิศ  การสอนพูดและฟัง การสอนอ่านและเขียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่
ชาวต่างชาติ ฝึกการปฏิบัติการสอนภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ 
 
1253108 ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย   
  English for Teacher of Thai     3(2-2-5) 
  ลักษณะและการฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ  การลงเสียงเน้นหนักในค า และระดับ
เสียงสูงต่ าในประโยค การอ่าน สัทอักษร การวิเคราะห์ และฝึกออกเสียงที่เป็นปัญหา รูปแบบและ
วัฒนธรรมเพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้น ตลอดจนโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานใน
ภาษาอังกฤษ 
 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
1002101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 1    
  สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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1003102  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 2     1(90) 
      Practicum in Teaching Profession Institution 2  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝกึปฏิบตัวิชิาชพีระหว่างเรียน 1  
   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี 
การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา
แต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ร่วมมือ 
 

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(540) 
   Internship 1  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชพีระหว่างเรียน 2 
        ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน า
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540) 
   Internship 2  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
       ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด
ขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เ กิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน า
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ) 
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : ครุศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : ค.บ. (ภาษาไทย) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Education (Thai) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Thai) 
 

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

 
คงเดิม 

ปรัชญาของหลักสูตร 
   สืบสานภาษาไทย สืบสายภูมิปญัญา ศรัทธาความเป็นครู เชิดชูวัฒนธรรม 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
   ผลิตครูทีม่ีคุณภาพสูง มีความรูคู้่คุณธรรม สามารถบรูณาการความรู ้ทักษะ เจต
คต ิคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวชิาชีพไปสู่การจดัการศึกษาและพฒันาครู ให้เป็น
คนดี  มีสติปญัญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อยา่งมคีวามสุข รู้เท่า
ทันการเปลีย่นแปลง  และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตไิดด้้วยสตปิัญญา 
 

-ปรับเพื่อให้ครอบคลมุ 
ความส าคญัและ
วัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค ์
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งผลิตบณัฑติที่มีคณุลักษณะ 
และ คณุสมบตัิให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 และตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะเด่นในด้านการเป็นครภูาษาไทยมืออาชีพ รวมทั้ง สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมในระดับสากลได้เป็นอย่างดี 
ดังนี ้
 1.3.1  มีความรู้ทางภาษาไทยทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้  
 1.3.2  มีทักษะและเทคนิควิธีในการสอนภาษาไทย 
 1.3.3  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 1.3.4  มีทักษะการค้นคว้าและวิจยั แล้วน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองและบรูณาการในการจัดการศึกษาได ้
 1.3.5  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้และพัฒนาสู่การศึกษาในระดบัท่ีสูงขึ้นไป 
 1.3.6  มีทักษะในการคิดวเิคราะหก์ารใช้ภาษาไทย การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่น าไปใช้ในการท างานและพัฒนาตนเองเมื่อส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสตูรนี้แล้ว  นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ดังนี้ 
 1.3.6.1  มีทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมคีวามสุข 
 1.3.6.2  มีทักษะด้านการวเิคราะห์ภาษาไทย  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและพัฒนาตนเอง 
 1.3.6.3  มีทักษะในการจัดการเรยีนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 
ของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 1.3.6.4 เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากสถานการณ์จริง ในด้านการสอน 
ภาษาไทยเพื่อน าไปสร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม การท างานการ
แก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีม 
 1.3.6.5 เพื่อเน้นกระบวนการจัดการเรยีนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะ
ความรู้ทางด้านศาสตร์และศิลป์ของภาษาไทย อีกทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้เป็นอย่างด ี
 1.3.6.6 เพื่อมุ่งปลูกฝังจติส านึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจดั       

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคณุลักษณะ ดังนี ้
            1.3.1  มีความรู้ทางภาษาไทยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 
 1.3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในดา้นการสอน สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
 1.3.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนและ
การพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรยีนการสอนการสอนที่จะส่งผลใหค้รู มีความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.4 เป็นผู้ที่มคีุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเช่ียวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.5 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
 1.3.6 มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าท่ี และเส้นทางวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานหน้าท่ีครไูด้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

-ปรับเพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์ใน มคอ.1 
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หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    163 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า              30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า            127 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาชีพครู                      ไม่น้อยกว่า              46 หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครูบังคับ                                           32 หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครูเลือก                     ไม่น้อยกว่า              2  หน่วยกิต 
     - วิชาชีพครูปฏิบัติ                                             12  หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเอก                     ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต 
     - วิชาเอก บังคับ       51  หน่วยกิต 
     - วิชาเอกเลือก          ไม่น้อยกว่า            18  หน่วยกิต 
     - วิชาการสอนวิชาเอก              ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 
     - เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี               ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
 
 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    141 หน่วยกิต 

1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกติ 
    1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกวา่ จ านวน 9 หน่วยกิต 
     2. กลุ่มวชิามนษุยศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ จ านวน 6 หน่วยกิต 
    3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ จ านวน 6 หน่วยกิต 
    4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ไม่น้อยกวา่ จ านวน 6 หน่วยกิต 

   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. ไม่น้อยกวา่ จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า จ านวน 105 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกวา่ จ านวน 39 หน่วยกิต 
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ    จ านวน 25 หน่วยกิต 
        2.1.2  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 จ านวน 14 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกวา่ จ านวน 66 หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชาเอกบังคับ  จ านวน 42 หน่วยกิต 
        2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกวา่ จ านวน 24 หน่วยกิต 
3) หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต  

-ปรับป รุง โครงสร้าง
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ ม าต รฐาน คุณ วุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
ครุ ศ าสต ร์ แ ล ะส าขา
ศึกษาศาสตร์  (หลักสูตร
4ปี) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1012103   ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                    3(2-2-5)              
    Language and Culture for teacher  
               ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพ
ครู การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถี
ชีวิตของคนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 - ตัดรายวิชาออก 
 



- 92 - 

   
 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                           3(2-2-5) 
   English for Teachers 
              การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการ
จัดการในช้ันเรยีนเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

 1022101  หลักสตูรและวิทยาการการจดัการเรียนรู้   3(2-2-5) 
    Curriculum and Learning Management Science  
    ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1022001  การพัฒนาหลักสูตร                               3(2-2-5)  
                Curriculum Development 
                 หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การ
พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและ

 - ตัดรายวิชาออก 
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น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร      
1022002  การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน 3(2-2-5) 

  Principle of Learning Management and Classroom 
Management 
             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท า
แผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ัน
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา              3(2-2-5)   
             Innovation and Education Information Technology 
              หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

 1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทัิลเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 
   Research and Development for Learning Innovation 
     ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

1043001  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                 3(2-2-5)     
              Learning Measurement and Evaluation 
               หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน  การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัด
และประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  

 - ตัดรายวิชาออก 

 1043101  การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
    Learning Measurement and Evaluation  
    ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่อง
ที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล 
การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัด
และประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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 1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 

    Research and Development in Innovation and Learning 
   ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบท
ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ ใช้หลักการ แนวคิด  ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้ เรียน และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1052001  จิตวิทยาส าหรับครู                                  3(3-0-6)         
              Psychology for teacher 
              จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ 
และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

 - ตัดรายวิชาออก 

1043002  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                     3(2-2-5) 
              Research for Learning Development 
              หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 - ตัดรายวิชาออก 
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ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
1063005   การประกันคุณภาพการศึกษา                    3(3-0-6) 

   Educational Quality Assurance  
               หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 - ตัดรายวิชาออก 

1003101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1            1(90)        
              Practicum  1 
               สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดย
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในช้ัน
เรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความเป็น
ครู 
 

1002101   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  1(90) 
     Practicum in Teaching Profession Institution 1   
                สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอน
และครูประจ าช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   
สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน า
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 
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1004102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  1(90)   

Practicum  2 
               การจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง การ
ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสนิผลการเรยีน 
การสอนภาคปฏิบตัิและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเ้รียน 

1003102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 2               
               ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูช่้วยครูร่วมกับครูพี่เลีย้งโดยการวางแผน
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกบัการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแตล่ะระดับ บริหารจดัการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนมีความสุขในการเรยีน ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียน ใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครมูืออาชีพท่ีเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตรส์าขาวิชาเอก  เข้า
ร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิ อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 
 

1012002   การจัดการค่ายวิชาการ                2(1-2-3)   
               Academic Camp Management  
                ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่าย
และการฝึกปฏิบตัิการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

 - ตัดรายวิชาออก 

1063004  หลกัการบริหารการศึกษา              2(1-2-3) 
     Principal of Educational Administration 
               บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหาร

 - ตัดรายวิชาออก 
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การศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิง
สมรรถนะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรม
และการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่ง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
1022003  ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้      2(1-2-3) 
              Skills and Techniques of Learning Management  
               ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญัของทักษะการสอนและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู ้                       

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1063005  ภาวะผู้น าทางการศึกษา                              2(1-2-3) 
              Educational Administration Leadership  
              แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคดิอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดบับุคคล  
ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรียนรู้ การจดัการและ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลีย่นแปลงของสังคมการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทาง
การศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1033202  การสร้างสื่อและแบบเรียน                  2(1-2-3)       
              Medias Texts Construction  
               การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุ ในท้องถิ่น และการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิด
สร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่าง
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 
 

 - ตัดรายวิชาออก 
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1043003   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา     2(1-2-3) 
     Statistics for Data Analysis in Education   
                หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทาง
สถิติที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับข้อมลูทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1053002   การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            2(2-0-4) 
   Guidance and Activities for Student Development           

               ความหมาย  ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว   คณุสมบัติและ
จรรยาบรรณของครูแนะแนว หลกัการและประเภทของการแนะแนว การจัด
กิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย ความส าคญั 
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม 
แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

 1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
    Psychology for Learning    
    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบ
ดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการ

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1083001  การศึกษาแบบเรียนรวม                           2(2-0-4)    
              Inclusive Education  
              ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พื้นฐาน
ของการศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการ
สนับสนุน และการออกแบบสากล 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

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

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทย
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1005101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู           2(2-0-4) 
   English Language for Communication of Teachers 

การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม   

 - ตัดรายวิชาออก 
 

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

การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพดู 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจดัการเรยีนรูไ้ด้
อย่างเหมาะสม 

 

 - ตัดรายวิชาออก 
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1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา                      2(1-2-3)       
             Computers for Education 
             ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการ
สืบค้นข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัด
การศึกษา 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1005103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1             6(540) 
 Internship 1   

             การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใหผู้้เรยีนสร้างความรูด้้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การตัดสินผลการเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย   
            

1004103   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540) 
    Internship 1       
               ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัด
บรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1005104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2               6(540) 
   Internship 2 

               การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปัน

1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(540)  
    Internship 2       
               ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่ผูเ้รียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็น

- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
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ความรู้ในการสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -
ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย  
 

นวัตกร โดยออกแบบนวตักรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บรูณาการบริบทชุมชน
เข้ากับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปญัหาผู้เรยีนใหม้ีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจยัที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอ้ย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

 1102101  คุณธรรม จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ  3(2-2-5) 
              Ethics and Spirituality for Professional Teachers 

   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียน
และสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 1251101   ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    3(2-2-5) 
    Communicative Language for Teachers  
    ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร 
สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

 1102102   การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
    Educational Quality Assurance and Community  
    Development 
    ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการ
คุณภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบท
ของโรงเรียน 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

วิชาเอกบังคับ   
1251102 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Thai Linguistics   
ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของภาษา   ศึกษาระบบเสยีง  ระบบค าและระบบ
กลุ่มค า   การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการทางภาษาศาสตร์         การประยุกต์ใช้
ความรู้และวิธีการทางภาษาศาสตร์  

 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย   3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
ระบบเสียง ค า วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 



- 104 - 

   
 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
1251201 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
             Development of Thai Literature 
พัฒนาการของวรรณคดีไทยสมยัสโุขทัย จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6  เชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตในสังคมอดีต 

1251211 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน                 
การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและส านวน
ในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจาก
กรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

1254204 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) 
             Literary Criticism   
พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม    การ
ประเมินค่าวรรณกรรม ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์และวิพากษ์วรรณกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการวิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณ 

1252212 วรรณกรรมกบัการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคม
ที่ส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้
วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย การน าเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

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

1251311 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย  3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการ
พูด กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง             
การดูและการพูดทั้งสถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบ
ประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

1253306 การเขยีนหนงัสอืส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 
             Writing Children’s Books   
ศึกษาประเภทและพัฒนาการของหนังสือส าหรับเดก็ วิเคราะห์องค์ประกอบ กลวิธี
การเขียนของหนังสืออ่านนอกเวลา ตามรายช่ือที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
ตลอดจนศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างหนังสือ
ส าหรับเด็ก 

 - ตัดรายวิชาออก 
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1253104  ภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
             English  for  Teacher  of  Thai  
ศึกษาลักษณะและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ  การลงเสียงเน้นหนักในค าและ
ระดับเสียงสูงต่ าในประโยค  การอ่านสัทอักษรการวิเคราะห์และฝึกออกเสยีงท่ีเป็น
ปัญหา  ศึกษารูปแบบและวัฒนธรรมเพื่อฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารเบื้องต้น  
ตลอดจนโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานในภาษาอังกฤษ 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

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

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1252302 การแต่งค าประพันธ์ 3(2-2-5) 
             Poetry Composition  
รูปแบบ ฉันทลักษณ์ กลวิธีการเขยีนร้อยกรอง ประเภทต่าง ๆ และฝึกแต่งค า
ประพันธ ์

 - ปรับรหัสรายวิชา  
เป็นวิชาเอกเลือกใน
หลักสตูร 4 ป ี

1252303 การอ่านเชงิวิเคราะห์  3(2-2-5) 
             Critical Reading                                     
 อ่านวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของงานเขียน ฝึกฝนการอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ เพื่อ
รวบรวมความรู้ ความคิด อ่านเพื่อสุนทรีย์และความบันเทิงและอ่านเพื่อฝึก
วิจารณญาณ 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1252501 การสร้างบทเรียนภาษาไทย   3(2-2-5) 
             Production  of  Thai Language Lessons 
ส ารวจ  วิเคราะห์และประเมินค่าบทเรียนภาษาไทย แนวคิดการสร้างบทเรียน
ภาษาไทย ศึกษาสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อสร้างบทเรียน
ภาษาไทยมีเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ ธรรมชาติของ

 - ตัดรายวิชาออก 
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สาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผ่านการประเมิน
คุณภาพของบทเรียนที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ                                                              

1251101 หลักภาษาไทยส าหรับครู    3(2-2-5) 
             Thai Grammar for Teacher  
ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค า  ระบบประโยค  
วิเคราะห์และแก้ไขการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ลักษณะภาษาค ายืม ศึกษาชนิด
ของค าบาลี ภาษาสันสฤต ภาษาเขมร และน าความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

1251109 หลักภาษาไทย   3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบ
เสียง ระบบค า ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการ
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

1253205 วรรณกรรมปัจจบุนั 3(2-2-5) 
             Contemporary Literary 
ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง
ปัจจุบันทั้งในด้านลักษณะเฉพาะ แนวคิด รูปแบบ คุณค่า และองค์ประกอบของ
วรรณกรรม 

 - ปรับรหัสรายวิชา  
เป็นวิชาเอกเลือกใน
หลักสตูร 4 ป ี

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

1252315 ศิลปะการอ่านออกเสยีง 3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง
ในอดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่าน
ออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละ
ประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออก
เสียง 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

1252604 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเลน่ไทย 3(2-2-5) 
             Language and Culture in Thai Plays  
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษา และการใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร เพื่อใช้ในการละเล่นไทย ศึกษาภาพ

 - ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
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สะท้อนและแนวคิด ตลอดจนความเชื่อทางสังคมในการละเล่นไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ 

มคอ.1 
1253602 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 
             Teaching on Thai Language in Primary Education Level  
หลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา  การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  เน้นการ
ปฏิบัติการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทักษะการสอน การ
สื่อสารของครูระดับประถม ลักษณะการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลอง 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1254603 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา3(2-2-5) 
           Teaching on Thai Language in Secondary Education Level 
หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา       การวิเคราะห์
ความรู้ด้านวรรณกรรม หลักภาษา และทักษะภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  เน้น
การปฏิบัติการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดประสบการณ์
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ การวางแผน
และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลอง 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1254401 สัมมนาการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)    
             Seminar on Thai Language Teaching 
วิธีการจัดการสัมมนา วิเคราะห์ปญัหาการใช้ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับจัดการเรยีนการสอนได้  

1253317 โครงงานและสมัมนาภาษาไทย 3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์หลักการท าโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการก าหนด
ประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอในรูปแบบโครงงานและ
สัมมนาเชิงวิชาการ 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 
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1253106 ความสัมพันธข์องภาษากับวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
             Language and Culture Relationships                                   
การใช้ภาษา ที่สัมพันธ์ของภาษกับวัฒนธรรม  วิถีชีวิตไทย ความเช่ือ และภูมิ
ปัญญาไทย ตลอดจนแนวโน้มความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรมในอนาคต 
วิเคราะห์บทบาทของครูในการส่งเสริมภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของ
ภาษาอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคม  และวัฒนธรรมของไทยประชาคมอาเซียน
ของโลก                    

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1252105 ถ้อยค าส านวนไทย 3(2-2-5) 
             Idiomatic Expression in Thai  
ลักษณะ ท่ีมาความหมายและภาพสะท้อนสังคม ของถ้อยค า ส านวน  ค าพังเพย 
สุภาษิต ศึกษาและวิเคราะห ์การสร้างสรรค์ถ้อยค าส านวนไทยในรปูแบบใหม่ และ
การอนุรักษ์ สืบทอดถ้อยค าส านวนไทย 

 - ปรับรหัสรายวิชา  
เป็นวิชาเอกเลือกใน
หลักสตูร 4 ป ี

1254107 ภาษาไทยถิ่น 3(2-2-5)                     
             Thai Dialectology                                                                     
ความหมายของภาษาถิ่น การจ าแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย     ความ
แตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย    ฝึกเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่นประยุกต์ ใช้ความรู้วิชาภาษาถิ่นในการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย                                                                                                                                                   

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1252202 วรรณกรรมเอกของไทย 3(2-2-5) 
             Masterpieces of Thai Literary Works 
ศึกษาลักษณะของวรรณคดีส าคัญของแต่ละยุคตั้ งแต่สมัยสุ โขทัยจนถึง
รัตนโกสินทร์ ศึกษาด้านกลวิธีการแต่ง คุณค่าทางวรรณศิลป์  ภาพสะท้อนทาง
สังคม ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของ
นักเขียนรุ่นหลัง 

 - ตัดรายวิชาออก 
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1252206 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา 3(2-2-5) 
             Literature on Thai Customs and Religions 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนาสมัยต่างๆ วรรณศิลป์  
ปรัชญา  ความเช่ือที่ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา ความสัมพันธ์
ระหว่างความเช่ือ  ศาสนา พิธีกรรมกับวรรณคดี  ศึกษาทั้งวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1253207 คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม 3(2-2-5) 
             Literature and Literary Works Value  
ศึกษาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ตลอดจนคุณค่าและภาพสะท้อนด้านสังคมจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

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

 - ตัดรายวิชาออก 
 

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

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1253309 การเขียนเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ ์3(2-2-5) 
             Writing for Advertising and Public Relations  
ความรู้องค์ประกอบพื้นฐานการเขียนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เทคนิคและ
รูปแบบสร้างงานเขียนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 - ตัดรายวิชาออก 
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1254305 การเขียนหนังสือราชการ   3(2-2-5)      
             Writing in Academic Document  
ความหมาย ลักษณะและประเภทของเอกสารทางราชการ ฝึกเขียนเอกสารทาง
ราชการประเภทต่ างๆ ในสถานศึกษาและงานวิชาการในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ   

1251313 การเขยีนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชพี   3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียน
ประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระใน
รูปแบบต่าง ๆ 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

1253307 การเขียนเพ่ือการพัฒนาความเป็นครู 3(2-2-5) 
             Writing for Development of Self-actualization for 
Teacher  
การเขียนสารคดีประเภทต่างๆเพื่อการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การเขียน
แสดงความรู้ ฝึกจดบันทึกข้อความที่มีผู้ส่งไว้ให้บอกแก่ผู้อื่น ฝึกเขียนแสดงความ
คิดเห็น  และตระหนักถึงความรับผิดชอบในงานเขียนของตน 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1252403 ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(2-2-5) 
             Study of Thai Language and Literature 
หลักการและวิธีการค้นคว้าวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม  ระเบียบวธิีการน าผล
หรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้สอนในสถานศึกษา และสังเคราะห์
องค์ความรู้ใหม่ทางภาษาและวรรณกรรมไทย 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

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

1253408 วิจยัในชั้นเรียน  3(2-2-5) 
Classroom Action Research 
สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียน ฝึกการปฏิบัติการ
วิจัยในช้ันเรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ 
วิเคราะห์ข้อมูล วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย ด าเนินการวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย และน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 
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1254502 การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
             Speaking on Media Broadcasting and Radio Television  
ทฤษฎี รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการใช้ภาษา ในการฟัง  ดู พูด อ่าน และเขียน 
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร   ผู้จัดรายการ ฝึก
อ่านตามบท การอ่านข่าวและบุคลิกภาพของนักวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน์ ความรูเ้กี่ยวกับการสอบเป็นผู้ประกาศของกรมประชาสัมพนัธ์ 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1254503 การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
            Thai Documents Management with Computer  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดท าเอกสารภาษาไทย รูปแบบหนังสือราชการ
และเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์การ รูปแบบงานเอกสารทางวิชาการ การจัดท า
เอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

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

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1254605 การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการใช้ภาษาไทยในสถานศกึษา     3(2-2-5) 
             Activities Organization to Promote the Use of Thai 
Language in School  
มโนทัศน์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หลักการและทฤษฎี รูปแบบและ
กระบวนการจดักิจกรรมเกม การจัดกิจกรรมส่งเสรมิการสอน  ฝึกการสื่อสารของ
ครู การพูด การโตต้อบกับนักเรียน เขียนกระบวนการและจัดกิจกรรม โดยเน้น
การบูรณาการกิจกรรมกับการสอนในสถานศึกษา   

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1254606 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
             Innovative Learning Management in Thai  
กลวิธีการสร้าง และผลติสื่อการเรยีนการสอนภาษาไทย ศึกษานวตักรรมจาก
งานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อน ามาประยุกตฺใช้ในการจัดการสอน

1253407 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
    3(2-2-5) 
 Design and Production of Educational Media of Thai 
Language Learning Area 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับ มคอ 1 ใน
หลักสตูร คบ. 4 ป ี
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
ภาษาไทยในระดับประถมและมัธยมศึกษา สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรูภ้าษาไทย การ

ออกแบบ การผลติ ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรยีนรู้ภาษาไทย การ
พัฒนานวัตกรรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรูภ้าษาไทย 
การสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสตูร 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

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

 - ตัดรายวิชาออก 
 

1252103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 3(2-2-5) 
             Thai Language for Foreigners 
แนวทางการสอนหลักภาษาไทยเบือ้งต้น  วิธีการสอนระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบวากยสัมพันธ์ด้วยกลวิธีทางภาษาศาสตร์ รวมถึงวิธีการเสริมสร้างทักษะทาง
ภาษา วัฒนธรรมการใช้ภาษา อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยเน้นฝึกการ
ปฏิบัติการสอนภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ 

1253411 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ    3(2-2-5) 
Teaching on Thai Language for Foreigners  

การสอนภาษาไทยเบื้องต้นให้ชาวต่างชาติ การสอนภาษาไทย
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นเลิศ  การสอนพูดและฟัง การสอน
อ่านและเขียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ ฝึก
การปฏิบัติการสอนภาษาไทยเพ่ือชาวต่างชาติ 
 

- ปรับชื่อรายวิชา ให้
เป็นวิชาเลือกเอก 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 

1254608 นาฏยการเพ่ือการสอน 3(2-2-5) 
             Dramatization for Teaching  
ความเป็นมาของนาฏศลิป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รูปแบบการแสดงประเภท
ต่างๆ การน าวรรณกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 

 - ตัดรายวิชาออก 
 

 1251210 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย    
The Study of Thai Literature.  3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกณิกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
 1251312 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 

Reading, Thinking, and Developing Life 3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกีย่วกับการอ่านและการคิด แนวคดิทฤษฎีการสอนที่
ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึก
ปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรปุความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า 
และวิจารณญาณ ท้ังงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดแีละบันเทิงคดี 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 1252213 คติชนวิทยา 
   Folklore 3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าท่ีของ
คติชน ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ระเบยีบ
วิธีการศึกษาคติชนวิทยา การจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยเทคโนโลยีและ ใช้
ทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบตัิภาคสนามและการ
ท าวิจัย น าข้อมูลคติชนวิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจดัการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 1252314 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 
  Creative Thinking and Creative Writing 3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง
ชนิดต่าง ๆ โดยค านึงถึงความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 1252405 การจัดการค่ายวิชาการ 
 Academic Camp Management 3 (2-2-5) 
ศึกษาและฝึกทักษะการจดัค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 
PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) การ
ปรับปรุง แก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดคา่ยและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

- เพิ่มรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1 กับ
สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
 1253406 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

Learning Design of Thai Language  3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาไทย ทัง้ในหลักสูตร การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
การจัดการชั้นเรียน สร้างและพัฒนาออกแบบการจัดการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรยีน 
 

- เพ่ิมรายวิชา เพ่ือให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั 

 1253409 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 
Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 21st 
Century                                                  3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรูต้ามหลักสถิติ ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุม่สาระภาษาไทย แนวคิดของการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 และการประเมินตามสภาพจริง 

- เพ่ิมรายวิชา เพ่ือให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั 

 1251110 พัฒนาการของภาษาไทย 
The Development of Thai Language 3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแตส่มัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและส านวนใน
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา 
เอกสารและสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 1252111 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Languages in Thai Language3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์ภมูิหลังของการรบัภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการ

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2562 สาระที่ปรับปรุง 
สังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยมืค า การวเิคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงค ายืมในดา้นเสยีง ค า และความหมาย การน าค ายืมมาใช้ในบริบท
ต่างๆของสังคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ การ
รวบรวม จ าแนก วิเคราะหค์ าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศท่ี
หลากหลาย เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

ปัจจุบัน 

 1252214 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
The Best Selected Literatures in  Textbooks 3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รปูแบบ แนวคิด 
ความงามทางวรรณศิลป์และคุณคา่ด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 1251316 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเลน่ไทย 
Language and Culture in thai Plays  3(2-2-5) 
การจัดการเรยีนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์  โดยพัฒนาทักษะการใช้
ภาษา และการใช้ถ้อยค าส านวนโวหาร เพื่อใช้ในการละเล่นไทย ศึกษาภาพ
สะท้อนและแนวคิด ตลอดจนความเช่ือทางสังคมในการละเล่นไทย 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

 1253410 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Instructional of Thai Language 3(2-2-5) 
สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรยีนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรม 

- เพ่ิมรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาคการศึกษาปกติ และภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปด
สัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชา
นั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลา
ราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือส ถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   



- 118 - 

 
 

 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
  

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑท์ี่
แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้ งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  

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

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ   ข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  
และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

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

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

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

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับ
คะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

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

อนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง  (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผล

การศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
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   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณีหนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอสอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้นได ้
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้ อ  13 . นั กศึ กษ าใน ระบบ เข้ าชั้ น เรี ยนจะต้ อ งสอบ ปลายภ าค เรี ยนตามที่      
มหาวิทยาลัยก าหนด  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 และ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
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  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า         5 ภาค
เรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร       3  ปี  
และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20      ภาคเรียน
ปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60       
เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร  2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียน
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ปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  
ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร     2  
ปี  สิ้นภาคเรียนที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่าน
การประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      
เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3.60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3.60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วน
ผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3.60  แต่ไม่น้อยกว่า  
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  
2  ปี  ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  
และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่
เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17       
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
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  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



- 125 - 

 
 

 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้ อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
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สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนด
ในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามา
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ 
(4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้
ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

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

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  ๒๖๑๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ของคณะครุศาสตร์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) โดยมีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ 
  ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์      
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง 
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    
  ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑2. สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    แขนงดนตรีสำกล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑3. สำขำวิชำเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 
๑4. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย คันช่างทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    อาจารย์นาตยา ไทพาณิชย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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๑5. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
         นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    ร้องศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม 256๑ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



- 132 - 

 
 

 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ ๐๒๘๕/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 

------------------------------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ขอคณะครุศาสตร์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ .ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ดังมีรายนามต่อไปนี้  
  ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์     
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์    
      อำจำรย์ประจ ำสำขำหลักสูตรและกำรสอน 
      รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา     
      ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำบริหำรกำรศึกษำ      
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิพิพัฒน์ รักพรมงคล   
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล   
      ดร.ประจ า ขวัญมั่น      
      อำจำรย์ประจ ำสำขำจิตวิทยำ 
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
      อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
      อาจารย์มนตรี หลินภู 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำวิจัยและกำรวัดผลประเมินผล 
      ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
      ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
      อาจารย์ณัฐกานต์ ประจัญบาน 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
      อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 
      ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 
      ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
      อาจารย์เฉลิม ทองจอน 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก    
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง       
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
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      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     
    ผู้ใช้บัณฑิต 
    ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง        
    ศิษย์เก่ำ 
    ดร.สามารถ กมขุนทด                     

  ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางอนุศรา  อุดทะ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล   ศิษย์เก่า 
     นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ   ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวพิไลพร สุภาพันธ์    ศิษย์ปัจจุบัน  
 ๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.ปราณี เลิศแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ขัยมงคล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

     นางสาววิสากุล กองทองนอก    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสิทธิกร ศรีโยธา     ศิษย์เก่า 
     นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอารียา  โฉมหน่าย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์โกมินทร์ บุญชู     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางพรนภัส  เรืองเวช      ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต    ศิษย์เก่า 
     นางสาวศกลวรรณ  อยู่แก้ว    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวนงลักษณ์  อาลัย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลชลติา กมุทธภิไชย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางจรรยา บุญเนรมิตร    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวกนกวรรณ อินทสูต    ศิษย์เก่า 
     นายสาริช ศรีระวัตร     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวปนัดดา สัมมะถะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เลเกีย เขียวดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรวัส ศิริ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางนิสรา วงษ์บุญมาก     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายพลวัฒน์ แจ้งดี     ศิษย์เก่า 
     นายปกรณ์ แสงกระจ่าง    ศิษย์ปัจจุบัน  
     นายฤทธิชัย พลมั่น     ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายกฤษณพงษ์ มาน้อย    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุพจน์ ยาดี     ศิษย์เก่า 
     นายวีรชัย มธุรส     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอังคณา ดิษสวน    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชยัรัตน์ บุมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.ววิัฒน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เฉลิม ทองจอน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เมธี มธุรส     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค์    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุเทพ สอนนิล     ศิษย์เก่า 
 ๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์มานพ ศรีเทียม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์กษมา สุรเดชา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายจ าเนียร พิมพ์แดง     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายภูกฤษ ศรีค าชอน     ศิษย์เก่า 
     นายสุรวธุ วาจูอิน     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายอนุพงษ์ ค าทอง     ศิษย์ปัจจุบัน 
          ๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
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     อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เสาวภา อินทร์แก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรายุ วงษ์สุตา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายบุญชัย กัณตวิสิฐ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า    ศิษย์เก่า 

           นางสาวณัฐกานต์  มะปราง    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ    ศิษย์ปัจจุบัน 
         ๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

         นางนวลนาฏ หนองเอ่ียน    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายไชยเชษฐ์ อ่ านวล     ศิษย์เก่า 
     นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายวิทวัส  ดอนสันเทียะ    ศิษย์ปัจจุบัน 

๑2. สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายฉวี  แก้วกล้า     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ    ศิษย์เก่า 
    นายกัมพล  ศิริวรรณ     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสุวิทย์  โทนสังข์อินทร์    ศิษย์ปัจจุบัน 
    แขนงดนตรีสำกล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สุธีรัชลิน จันทร์แยม้ธรา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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    นายวินสัน ฝั้นกาศ     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นางศิริพร  อิ่มสุขศรี     ศิษย์เก่า 
    นายธนาวธุ  แคน้อย     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสมรักษ์  อ่ าขวัญ     ศิษย์ปัจจุบัน  
๑3. สำขำวิชำเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายวรพล แซ่ว้าน     ศิษย์ปัจจุบัน 
    นางสาววริศรา โมคลา     ศิษย์ปัจจุบัน 
๑4. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          รองศาตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นิวดี คลังสีดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นารถนรี พอใจ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
          นางนาตยา ไทพานิชย์    ผู้ใช้บัณฑิต 
         นางรพิชา มัตนามะ     ศิษย์เก่า 
      นางสาวสกลสุภา มาพันธ์สุ    ศิษย์ปัจจุบัน 
      นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุรยิา    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๑5. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชิต พจนพาที   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญวงศ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สมโภชน์ วงเขียด     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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    นายพชร พิมพ์วาปี     ผู้ใช้บัณฑิต 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-นามสกุล    นายจิรัฎฐ์  เพ็งแดง 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 

 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 

 ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  ม.นเรศวร   2550 

 ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ม.นเรศวร   2548 

2. ผลงานย้อนหลังทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 

วิจัย 

จิรัฎฐ์  เพ็งแดง. (2558). พิธีกรรมซ้อนขวัญ บ้านคลองไพร ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

จิรัฎฐ์  เพ็งแดง และคณะ. (2560). การจ าแนกนิทานพื้นบ้านจากการขับสายแปงชาติพันธุ์ไทยด า 
ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร . ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

จิรัฎฐ์  เพ็งแดง และคณะ. (2561). ความเชื่อที่ปรากฏของหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก หมู่ 18 ต าบลคลอง
ลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร.  ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 

ต ารา/หนังสือ  
จิรัฎฐ์  เพ็งแดง. (2558). การฟังการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์. ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์.มหาวิทยาลัยราช

ภัฎก าแพงเพชร.  จ านวน 327 หน้า 

 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
จิรัฎฐ์  เพ็งแดง (2560). (2560,มกราคม- กุมภาพันธ์) การจ าแนกนิทานพื้นบ้านจากการขับสายแปง

ชาติพันธุ์ไทยด า ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร.  คณครุศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร, วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 2 (3), 1-24. เดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้าที่ 1-24. 

 

บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  

จิรัฎฐ์ เพ็งแดง (2561).  การพัฒนาทักษะการสร้างค าโดยใช้แบบฝึกค าประสมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังบัว ปีการศึกษา2560. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1) วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 244-256). ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน้าที่ 244-256. 
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3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต 

1251001  การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
1251005  หลักภาษาไทย     3(2-2-5) 
1252011  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   3(2-2-5) 
1253014  คติชนวิทยา     3(2-2-5) 
1254020  โครงงานและสัมมนา    3(2-2-5) 
1252103  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ   3(2-2-5) 
     

 
 
  



- 142 - 

 
 

ชื่อ-นามสกุล    นางอมรา ศรีแก้ว 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 ศศ.ม. (ภาษาไทย)   ม.นเรศวร   2554  

ศศ.บ. (ภาษาไทย)   ม.นเรศวร   2551 
 
2. ผลงานย้อนหลังทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
ต ารา/หนังสือ  
อมรา ศรีแก้ว.(2558). วรรณกรรมวิจารณ์ . ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์.มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ก าแพงเพชร. จ านวน 247 หน้า 
 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
อมรา ศรีแก้ว. (2560,มกราคม- กุมภาพันธ์). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 2 (3) ,  
32-41. เดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้าที่ 32-41. 

  
บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
อมรา ศรีแก้ว. (2561). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภท

กาพย์-ยานี 11 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา . รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1) วันที่ 29 
มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.(หน้า234-244). ก าแพงเพชร: 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน้าที่ 234-244. 

 
3. รายวิชาที่สอน 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
   พัฒนาการของภาษาไทย    3(2-2-5) 
   ศิลปะการอ่านออกเสียง    3 (2-2-5) 
   วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  3 (2-2-5) 
   วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน   3 (2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล    นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)  ม.นเรศวร   2556 
 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2552 
 ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  ม.นเรศวร   2550 
 
2. ผลงานย้อนหลังทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
วิจัย 
ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2559). การพัฒนารูปแบบการประเมินด้านจิตพิสัยเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 ก าแพงเพชร.  

ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2560). ผลการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ของ
นักศึกษาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: คณะครุ
ศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 

ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัย เพื่อส่งเสริมการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณในวิชาภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 

ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มีต่อการรับสารด้วย
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชา ภาษาไทยส าหรับครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ก าแพงเพชร. 

ศุภรดา สุขประเสริฐ. (2561). ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มีต่อความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร.ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 

 
ต ารา/หนังสือ  
ศุภรดา สุขประเสริฐ.(2558). ภาษาไทยส าหรับครู. ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ก าแพงเพชร. จ านวน 291 หน้า.  
 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ศุภรดา  สุขประเสริฐ. (2560, มกราคม- กุมภาพันธ์). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา การ

เขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการเขียนสื่อสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 2 (3), 88-93. เดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน้าที่ 88-93. 
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ศุภรดา สุขประเสริฐ.(2561,มกราคม-มิถุนายน). สังคมแห่งการเรียนรู้ : สิ่งที่ส าคัญของการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 3 (5) ,  
22-30. เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 หน้าที่ 22-30. 

 
บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
ศุภรดา สุขประเสริฐ.(2561).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัย เพื่อส่งเสริมการอ่าน

อย่างมี วิจารณญาณในวิชาภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งที่ 1 (ฉบับที่  1) วันที่  29 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. (หน้า 268-277). ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน้าที่ 268-277.  

ศุภรดา  สุขประเสริฐ. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนการรู้รายวิชาการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การใช้ภาษาไทยในสถานศึกษาด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษา สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. (หน้า 1080 – 1088). ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. วันที่ 21 ธันวาคม 2561 หน้าที่ 1080-1088. 

 
3. รายวิชาทีส่อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
1253406 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  3(2-2-5) 
1253408 วิจัยในชั้นเรียน      3(2-2-5) 
1125131 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 
1253410 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    3(2-2-5) 
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ชื่อ-นามสกุล    นางสาวกษมา สุรเดชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 อ.ม. (ภาษาไทย)    ม.ศิลปากร   2556  

ศศ.บ. (ภาษาไทย)   ม.นเรศวร   2551 
 
2. ผลงานย้อนหลังทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
วิจัย 
กษมา  สุรเดชา. (2561). ผลการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับ

ใจความและเจตคติต่อการอ่านของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร. เดือนมีนาคม 2561  

 
บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
กษมา  สุรเดชา และคณะ. (2561). ผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความส าหรับ

นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุ
ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1) วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร.(หน้า 256-267). ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน้าที่ 256-267. 

กษมา  สุรเดชา. (2562). ผลการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับ
ใจความและเจตคติต่อการอ่านของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 (ฉบับที่ 1) วันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (หน้า 235-267) . พิษณุโลก. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. วันที่ 21 มีนาคม 2562 หน้าที่ 235-267. 

 
3. รายวิชาที่สอน 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
 1251210 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย   3 (2-2-5) 
 1251211 พัฒนาการของวรรณคดีไทย   3 (2-2-5) 
 1251316 ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย  3 (3-0-6) 

1251101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู   3 (2-2-5)  
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ชื่อ-นามสกุล    นางรุ่งณภา บุญยิ้ม 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)   ม.นเรศวร   2553  

ศศ.บ. (ภาษาไทย)   ม.นเรศวร   2556 
 
2. ผลงานย้อนหลังทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
วิจัย 
รุ่งณภา บุญยิ้ม. (2560). การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้ 

Active Learning. ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 
รุ่งณภา บุญยิ้มและคณะ. (2561). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์

โดยใช้เพลงพื้นบ้าน (ฉ่อย) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์
บ ารุง อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560. ก าแพงเพชร: คณะ
ครุศาสตร์.  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 

รุ่งณภา บุญยิ้ม. (2561). การวิเคราะห์ค าที่มักเขียนผิดในภาษาไทย.ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 

รุ่งณภา บุญยิ้ม, มานพ ศรีเทียม. (2561). การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561. ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎก าแพงเพชร. 

 
บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  
รุ่งณภา บุญยิ้มและคณะ. (2561). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์

โดยใช้เพลงพื้นบ้าน (ฉ่อย) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์
บ ารุง อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2560 . รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 (ฉบับที่ 1) วันที่ 29 มีนาคม 
2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 328-336). ก าแพงเพชร: คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน้าที่ 328-336. 

รุ่งณภา บุญยิ้ม. (2561). การวิเคราะห์ค าที่มักเขียนผิดในภาษาไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5. (หน้า 53-62). เพชรบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วันที่ 4 ธันวาคม 2561 หน้าที่ 53-62. 

 
3. รายวิชาที่สอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
1252112 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย     3(2-2-5) 
1253407 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  3(2-2-5) 
1251312 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต      3(2-2-5) 


