สภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 62

สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร' วิจัยและนวัตกรรม
ใหความเห็นชอบการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรนีผ้ )านระบบ CHECO แลว
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คณะศึกษาศาสตร'
ร(วมกับคณะมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร'
มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คณะศึกษาศาสตร'
ร(วมกับคณะมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร'
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรูกลยุทธ0การสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนิสิต
การพัฒนาคณาจารย0
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
คําสั่งแต:งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
ขอมูลเกี่ยวกับอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย0ประจําหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว:างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป>) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป>) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
ขอบังคับคุรุสภา ว:าดวย มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0และสาขาศึกษาศาสตร0
(หลักสูตรสี่ป>) พ.ศ. 2562
ขอมูลเปรียบเทียบรายวิชากับ มคอ.1 สาขาวิชาภาษาไทย
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว:าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หน.า
1
9
20
95
135
137
139
144
146
149
166

222
227
269
277

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร0 ร:วมกับคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0
หมวดที่ 1 ข.อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

25490221105228
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Thai

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย:อ (ไทย)
: กศ.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Thai)
ชื่อย:อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Thai)
3. วิชาเอก
ไม:มี
4. จํานวนหน(วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม:นอยกว:า 135 หน:วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป>
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช.
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป[นภาษาไทย
5.4 การรับเข.าศึกษา
รับนักเรียนไทยและชาวต:างประเทศที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและมีความรูพื้นฐาน
ภาษาไทย
5.5 ความร(วมมือกับสถาบันอื่น
เป[นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให.ปริญญาแก(ผู.สําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป>) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป>) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ0 พ.ศ. 2562
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
6.4 เป^ดสอนภาคเรียนที่ 1 ป>การศึกษา 2562 เป[นตนไป
7. ความพร.อมในการเผยแพร(หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพร:คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ครุศาสตร0และสาขาศึกษาศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป>) พ.ศ. 2562 ในป>การศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได.หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูภาษาไทยและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 งานเกี่ ย วกั บ สื่ อ สารมวลชน เช: น ประชาสั ม พั น ธ0 ผู ประกาศ ผู สื่ อ ข: า ว นั ก จั ด รายการวิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน0 พิธีกร เป[นตน
8.3 งานเกี่ยวกับหนังสือ เช:น นักเขียน บรรณาธิการ งานพิสูจน0อักษร งานแปล เป[นตน
8.4 งานเกี่ยวกับเอกสาร เช:น เลขานุการ ธุรการ เป[นตน
8.5 งานอิสระ เช:น นักเขียน กวี เป[นตน
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน(ง และคุณวุฒิของอาจารย'ผู.รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

นางสาวปริยากรณ0 ชูแกว

ตําแหน(งทาง
วิชาการ
อาจารย0

2

นางสาวศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์

อาจารย0

3

นางสาวอลิสา คุม: เคี่ยม

อาจารย0

4

นายธีรยุทธ0 เกณบุตร

อาจารย0

5

นางสาววรินธร เบญจศรี

อาจารย0

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
กศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ป

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ

2557
2552

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาศาสตร0ประยุกต0
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตร0 - ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาศาสตร0
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย

ม.สงขลานครินทร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.เกษตรศาสตร0
ม.ทักษิณ
ม.สงขลานครินทร0
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม:
ม.ทักษิณ

2543
2538
2562
2546
2542
2554
2549
2556
2549
2545

-4-

มคอ.2 ปริญญาตรี

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
10.2 สถานศึกษาและองค0กรที่นิสิตฝaกประสบการณ0วิชาชีพครูและปฏิบัติการการสอน
11. สถานการณ'ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปDนต.องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ'หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสูต รการศึ กษาบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาไทย (หลักสูตร 4 ป> ) หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
คํานึงถึงสถานการณ0ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป[นตามกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห:งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีสาระสําคัญว:า ...ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต:าง ๆ ที่อาจก:อใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
อาทิ กระแสการเป^ดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม: ๆ การเขาสู:สังคมผูสู งอายุ การเกิดภั ย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ0ดานต:าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในปeจจุบันที่ยังคงประสบปeญหาในหลายดาน
นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห: งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษา
แห:งชาติ พ.ศ.2542 ยุทธศาสตร0ชาติ ระยะ 20 ป> (พ.ศ. 2560 - 2579) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
2561 นโยบายรัฐบาล : Thailand 4.0 นโยบาย ศธ. และหน:วยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงทิศทางในการจัดทํา
แผนการศึ ก ษาแห: งชาติ (พ.ศ.2560-2579) จะเห็ น ไดว: าการเตรี ย มการจั ด ทํ า แผนการศึ กษาแห: งชาติ ให
ความสําคัญกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรและระบบการศึกษา โดยเฉพาะการเขาถึงระบบการศึกษา
อย:างเท:าเทียม ซึ่งการศึกษาทําใหเกิดปeญญา แต:ปeญญาอย:างเดียวยังไม:เพียงพอ ตองมีการสรางเสริมบุคลากร
อย:างครบถวนและรอบดานใหมีความพรอมต:อบริบทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม:ว:าจะเป[นการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อย:างไรก็ตามสิ่งสําคัญในการสรางบุคลากรทางการศึกษาก็คือ ครู ที่จะ
เป[นผูสรางบุคลากรที่ดีในอนาคตใหกับประเทศ
ดังนั้นครูตองมีการเตรียมพัฒ นาตนเองทั้งดานวิชาการและความคิดที่เกิดประโยชน0กับการสราง
แผนงานต:าง ๆ เพื่อนําพาบุตรหลานไปสู:ความกาวหนาต:อไป เริ่มตั้งแต:การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในส:วน
มหาวิท ยาลั ย เอกก็ ต องมี แผนในการผลิ ต และพั ฒ นานิ สิ ต เพื่ อออกไปประกอบอาชี พ ครู ที่ เท: า ทั น ต: อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกปeจจุบัน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงจําเป[นตองเตรียมบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพรอมเพื่อรองรับ
การพัฒนาดังกล:าว และเป[นการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู:ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น การ
จัดการหลักสูตรจึงจําเป[นใหนักวิชาการดานภาษาและวรรณคดีไทย ไดรับการพัฒ นาศักยภาพ องค0ความรู
ทักษะการใชภาษา เพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ตลอดจนการสรางองค0ความรูและการวิจัยดาน
ภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อส:งเสริมและธํารงภาษาประจําชาติ
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11.2 สถานการณ'หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรรม
สถานการณ0หรือการพัฒนาทางดานสังคมและวัฒนธรรมจากบทสรุปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห: งชาติ ฉบั บ ที่ 12 พบว: าคนไทยยั งมี ปe ญ หาเชิ งคุ ณ ภาพทั้ งดานสุ ขภาพ การเรี ย นรู และคุ ณ ธรรม
จริยธรรม อี กทั้ งคุ ณ ภาพการศึกษาก็ อยู: ในระดั บ ต่ํ า คนไทยส: วนใหญ: มีปe ญ หาดานคุ ณ ธรรมจริย ธรรม โดย
ผลการวิจัยและการสํารวจต:าง ๆ พบว:าปeญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย0สุจริต และการทุจริตคอร0รัปชัน
โดยเห็นว:าตองส:งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร:งด:วน กอปรกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อม
ถอยและสังคมไทยมี แนวโนมเป[ น สั งคมพหุ วัฒ นธรรมมากขึ้น จึงจําเป[ น ตองปรับ ปรุงหลั กสูต รใหสามารถ
พัฒนานักวิชาการทางภาษาและวรรณคดีที่มีความรู ความเขาใจและเป[นกําลังสําคัญในการสรางสรรค0สังคม
และวัฒนธรรมอย:างเหมาะสม
อีกทั้ งความเจริญ กาวหนาดานเทคโนโลยีการสื่ อสารรวมทั้ งนโยบายการเมื องระหว:างประเทศ
โดยเฉพาะการรวมกลุ:มประชาคมอาเซียนทําใหเกิดความสัมพันธ0ของคน สังคม และวัฒนธรรม องค0ประกอบ
หลักของความเชื่อมโยงระหว:างกันในอาเซียนที่เกี่ยวของกับภาษาไทยคือ การสื่อสาร การศึกษา วัฒนธรรม
และการท:องเที่ยว และจากการสํารวจของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค0ความรู ยังพบว:า เยาวชนไทยยังมี
ปeญหาดานการใชภาษาไทย ทั้งอ:านไม:คล:อง เขียนไม:ถูกตอง สื่อสารขาดความกระจ:าง ลึกซึ้ง การที่เยาวชนไม:
สามารถคิดวิเคราะห0สารหรือตีความสาร ทําใหไม:สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรูกับศาสตร0อื่นได
สถานการณ0เหล:านี้ทําใหตองปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสรางความเขมแข็งในศาสตร0ภาษาไทยใหสอดคลองกับ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมโดยคํานึงถึงมาตรฐานทางภาษาไทย
12. ผลกระทบจากข.อ 11.1 และ 11.2 ต(อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข.องของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ0หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมขางตน จึงมีความ
จําเป[นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ทั้งในกลุ:มภาษา วรรณกรรม/ วรรณคดี
การสอนภาษาไทย และวิชาชีพครู ใหทันต:อความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวข.องกับพันธกิจของสถาบัน
เกี่ ยวของกั บพั นธกิ จของมหาวิ ทยาลัย ทั กษิ ณ เป[ น มหาวิทยาลั ยเพื่ อสังคม มี ความเป[ น เลิศทาง
วิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน
13. ความสัมพันธ'กับหลักสูตรอื่นที่เปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ(มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปFดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หน:วยกิต โดยแบ:งเป[น 2 กลุ:ม ดังนี้
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1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ:มการใชภาษา
1.2 กลุ:มบูรณาการ
2. วิชาเลือก
จํานวน 12 หน(วยกิต
2.1 กลุ:มวิชาบังคับเลือก
2.2 กลุ:มวิชาเลือก
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู
วิชาชีพบังคับ
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วิชาชีพเลือก

มคอ.2 ปริญญาตรี
จํานวน 18 หน(วยกิต
จํานวน 9 หน:วยกิต
จํานวน 9 หน:วยกิต
จํานวน 3 หน:วยกิต
จํานวน 9 หน:วยกิต
จํานวน 36 หน:วยกิต
จํานวน 22 หน:วยกิต
จํานวน 12 หน:วยกิต
จํานวน 2 หน:วยกิต

13.1.3 กลุ(มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น
ไม:มี
13.2 กลุ(มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปFดสอนให.ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต.องมาเรียน
วิชาโทสําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (วิชาเอก - โท)
กําหนดใหนิสิตจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตอื่นเลือกเรียนรายวิชาโทภาษาไทยตามที่สภาวิชาการ
เห็นชอบที่เป^ดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณจํานวนไม:นอยกว:า 30 หน:วยกิต ทั้งนี้โดยคําแนะนําและเห็นชอบ
จากอาจารย0ที่ปรึกษา
วิชาโทภาษาไทย
ไม(น.อยกว(า 30 หน(วยกิต
วิชาโทบังคับ
21 หน:วยกิต
วิชาโทบูรณาการการเรียนรู
ไม:นอยกว:า 3 หน:วยกิต
วิชาโทเลือก
ไม:นอยกว:า 6 หน:วยกิต
วิชาโทภาษาไทย
วิชาโทบังคับ
0111111 การพูดเพื่อประสิทธิผล
Effective Speaking
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
Introduction to Thai Literature
0111232 หลักภาษาไทย
Principle of Thai Language

ไม(น.อยกว(า

30 หน(วยกิต
21 หน(วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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0111311 การใชภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Usage
0111315 การเขียนรอยกรอง
2(1-2-3)
Poetry Writing
0111431 ภาษาต:างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Languages in Thai
0111452 แบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Textbooks
0111461 วรรณกรรมทองถิ่น
2(2-0-4)
Regional Literature
วิชาโทบูรณาการการเรียนรู.
3 หน(วยกิต
กําหนดใหนิสิตเลือกวิชาโทวิชาโทบูรณาการการเรียนรูจากกลุ:มวิชาบูรณาการการ
เรียนรูในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยไม:นอยกว:า 3 หน:วยกิต
วิชาโทเลือก
ไม(น.อยกว(า
6 หน(วยกิต
กําหนดใหนิสิตเลือกวิชาโทเลือกจากกลุ:มวิชาเลือกในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยไม:นอยกว:า 6 หน:วยกิต
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป กํ าหนดใหอาจารย0 ป ระจํ าที่ สั งกั ด คณะที่ ไดรั บ มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเป[นผูสอน โดยมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลดานวิชาการเป[นผูกํากับดูแล และฝvาย
วิชาการเป[นผูประสานงาน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเอกและ/วิชาพื้นฐานเฉพาะดานกําหนดใหอาจารย0ประจําหลักสูตรหรืออาจารย0
ประจําที่ไดรับมอบหมายจากส:วนงานวิชาการคณะผลิตร:วมที่มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เป[นอาจารย0ผูสอน
2) วิชาบูรณาการการเรียนรูกําหนดใหอาจารย0ประจําที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษิ การ เรื่องเกณฑ0 มาตรฐานหลั กสูต รระดั บปริญ ญาตรี พ.ศ.2558 และมีคุณสมบั ติต ามเกณฑ0
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0และสาขาศึกษาศาสตร0 พ.ศ. 2561 ที่สังกัดส:วนงานคณะ
ศึกษาศาสตร0และคณะผลิตร:วม ไดแก:คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 คณะวิทยาศาสตร0 คณะศิลปกรรม
ศาสตร0เป[ น ผูสอนร:วม โดยมี คณะกรรมการบริห ารหลักสูต รหมวดวิช าบู รณาการการเรีย นรู ประกอบดวย
ผูบริหารงานวิชาการ และตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร0และคณะผลิตร:วมทําหนาที่กํากับดูแลคุณภาพและ
การบูรณาการเนื้อหาวิชาเฉพาะและศาสตร0การสอน รวมทั้งการพิจารณาเกณฑ0คุณวุฒิของอาจารย0ผูสอนตาม
มคอ.และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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3) วิชาชีพครู กําหนดใหอาจารย0สังกัดคณะศึกษาศาสตร0ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามที่
ระบุใน มคอ.1 สาขาครุศาสตร0และสาขาศึกษาศาสตร0 พ.ศ.2562 หนา 10 เป[นผูสอนภายใตการกํากับดูแล
คุณภาพและการบริหารจัดการโดยคณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
14. ความร(วมมือทางวิชาการกับหน(วยงานอื่น
หน(วยงาน
1. สถาบั นการศึกษาในพื้ น ที่ภ าคใต ที่มีความ
ร:วมมือเป[นเครือข:ายโรงเรียนร:วมพัฒนาวิชาชีพครู
ร:วมกับกับหน:วยฝaกสอนฝaกงาน คณะศึกษาศาสตร0
มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ/กิจกรรม
1.เครือข:ายสถานศึกษาร:วมพัฒนาวิชาชีพครูร:วมกับคณะ
ศึ กษาศาสตร0 เพื่ อสรางกระบวนการฝa กประสบการณ0
วิชาชีพระหว:างเรียนและปฎิบัติการสอน (professional
practice)โด ย ใช ส ถ า น ศึ ก ษ า เป[ น แ ห ล: งเรี ย น รู
ประสบการณ0 วิ ช าชี พ ครู แ บบต: อ เนื่ อ ง (Residency
programe) ตลอด 4 ชั้ น ป> /รุ:น รวม 1 ป> หรื อไม: น อย
กว:า 30 สัปดาห0ตามขอบังคับคุรุสภา
2.เครือข:ายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนล:าง
1.ความร:วมมื อในการจัด ประชุ มวิช าการและนํ าเสนอ
งานวิ จั ย ระดั บ ชาติ เ พื่ อ เสริ ม สรางภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรูของนิสิตครูในบริบทพื้นที่ภาคใต
ตอนล:าง
2 .ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ค รู ให ม: (Induction
Program) ในพื้ น ที่ ภ าคใตตอนล: า ง เพื่ อ การจั ด การ
เรียนรูที่ นํ าไปสู: การแกปe ญ หาเชิ งพื้ น ที่ และนํ าไปสู:การ
ส รางชุ ม ช น ก ารเรี ย น รู วิ ช าชี พ ค รู ( Professional
Learning Community)
3. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
โครงการผลิ ตครูเพื่ อพั ฒ นาทองถิ่ น เพื่ อคัด เลือก
และสํานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาและหน: วยงานที่ คนดี คนเก: ง ตรงตามความตองการของผู ใชครู แ ละ
เกี่ยวของกับการพัฒนาครูในพื้นที่ภาคใตตอนล:าง
หน:วยงานในทองถิ่นเขาศึกษาวิชาชีพครูในหลักสูตรผลิต
ครู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ปลู ก ฝe งใหมี คุ ณ ลั ก ษณะ
อั ต ลั ก ษณ0 เชิ งพื้ น ที่ เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจะไดรั บ การ
บรรจุในภูมิลําเนา
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หมวดที่ 2 ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค'ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
ปรัชญา
สรางครูเพื่อสรางคน ดวยศาสตร0ภาษาไทย
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เป[นหลักสูตรที่มุ:งเนน
ใหผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาภาษาไทยดานหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรม
และวัฒ นธรรมไทย ทักษะการใชภาษาและทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย มีทักษะทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีทักษะทางปeญญา มีภาวะผูนําสามารถพัฒนางานดานภาษาไทยเพื่อชี้นํา
และถ:ายทอดความรูแก:สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย:างสรางสรรค0 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู
รายวิชาภาษาไทยดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย วางแผนเนื้อหาสาระภาษาไทยและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ฝaกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ทําเป[น โดย
บู รณาการการทํ างานกั บ การเรีย นรู และคุ ณ ธรรม จริย ธรรม สามารถประยุ กต0 เนื้ อหาวิช าภาษาไทยสู: การ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อปxองกัน แกไขปeญหาและพัฒนา
1.3 วัตถุประสงค'หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค'
1.3.1 วัตถุประสงค'หลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
(1) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย0ต:อ
งานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูสําหรับครูภาษาไทย
(2) นําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มีทักษะทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถประยุกต0สู:
การปฏิบัติ เหมาะสมที่จะเป[นครูภาษาไทย
(3) เป[ นผู นํ าทางปe ญ ญา สามารถคิด วิเคราะห0 สั งเคราะห0 คิด ริเริ่มและพั ฒ นางานดาน
ภาษาไทยอย:างสรางสรรค0 มีภ าวะผูนํ าทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นําและถ:ายทอดความรูทางดาน
ภาษาไทยแก:สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย:างสรางสรรค0 ประยุกต0เนื้อหาวิชาภาษาไทยสู:การปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ
(4) ทํางานร:วมกับผูอื่น ทํางานเป[นทีม เป[นผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน
ผูร:วมงาน ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต:อส:วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
(5) สื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุ:มต:าง ๆ อย:างมีประสิทธิภาพดวยวิธีการหลากหลายทั้ง
การพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบต:าง ๆ นําทักษะศตวรรษที่ 21 มาใช โดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม

- 10 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

(6) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดย
เนนผูเรียนเป[นสําคัญ สามารถวางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระภาษาไทยและกิจกรรมการจัดการเรียนรู
บริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น ใชสื่ อ และเทคโนโลยี วั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นอย: า งเหมาะสมและ
สรางสรรค0
(7) มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยเนนใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณ0ฝaก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ0 ฝaกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ทําเป[น โดยบูรณา
การการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต0ความรูดานภาษาไทยมาใชเพื่อปxองกัน
แกไขปeญหาและพัฒนา
1.3.2 ผลการเรียนรู.ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELO)
1. ด.านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติ ก รรมการมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมพื้ น ฐาน มี จิ ต อาสา จิ ต สาธารณะ
มีจิตวิญญาณความเปDนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูสําหรับครูภาษาไทย เปDนครูนักพัฒนา
ที่มีทักษะการพัฒนาผู.เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย0ต:อ
งานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูสําหรับครูภาษาไทย
1.2 ประพฤติตนอยู:ในศีลธรรมอันดี เอาใจใส: ยอมรับความแตกต:างระหว:างบุคคล สราง
ความเท: าเที ยม ความเสมอภาคในการเรียนรูของผูเรียน และสรางคุณ ค:าจากความแตกต:างระหว:างบุ คคล
ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม สะทอนอัตลักษณ0ครูภาษาไทยนักพัฒนา
ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามบทบาทหน.าที่ มีความรับผิดชอบต(อตนเองและต(อ
สังคม
1.3 แสดงออกถึงความมุ:งมั่น ทุ:มเท ความรับผิดชอบต:อสังคมส:วนรวม สามารถจัดการ
และคิดแกปeญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตอง เหมาะสม ทั้งในการฝaกปฏิบัติงานครู การปฏิบัติการ
สอน และการทํางานร:วมกับคนในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับสิทธิและหนาที่ความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง
1.4 สามารถจัดการและคิดแกปeญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และใชดุลยพินิจโดยคํานึงถึงประโยชน0ต:อส:วนรวม เป[นครูภาษาไทยผูเป[นแบบอย:างที่ดีของสังคม
2. ด.านความรู.
ELO3 สามารถนําหลักการ แนวคิดทฤษฎีในองค'ความรู.ที่เกี่ยวข.องอย(างบูรณาการทั้ง
ในศาสตร' ภ าษาไทยและศาสตร' ต( า ง ๆ ต( อ ยอดความรู. ใ นศาสตร' ที่ เกี่ ย วกั บ ภาษาไทย นํ า ความรู. ไ ป
ประยุกต'ใช.ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู.เรียนให.มีศักยภาพ มีความเท(าเทียมและ
เสมอภาคในบริบทที่หลากหลาย
2.1 มี ค วามรอบรู ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาวิ ช าภาษาไทยดานหลั ก ภาษา
วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย ทักษะการใชภาษาและทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย วิทยาการ
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ความรูสมัยใหม: วิชาชีพครู และศาสตร0รายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวของ อย:างกวางขวางลึกซึ้งและเป[นระบบ สรุป
องค0ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูทางภาษาไทยที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน
2.2 วิเคราะห0ความรูและเนื้อหาวิชาภาษาไทยอย:างลึกซึ้งสามารถติดตามความกาวหนา
ดานวิทยาการและนําไปประยุกต0ใชในการพัฒนาผูเรียน บูรณาการความรูเนื้อหาวิชาภาษาไทยดานหลักภาษา
วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย ต:อยอดความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย สามารถออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผล และปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาไทยในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริงไดสอดคลองกับ
บริบทวิชาชีพ
2.3 บูรณาการการเรียนการสอนภาษาไทยที่ครอบคลุมเนื้อหาดานหลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย ทักษะการใชภาษาและทักษะการจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย วรรณคดีและ
ทักษะการใชภาษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ มีความเท:าเทียมและเสมอภาคในบริบทที่หลากหลาย กับ
การปฏิบัติจริงและมีการบูรณาการขามศาสตร0
3. ด.านทักษะทางปaญญา
ELO4 เปD น ผู. นํ า ทางปa ญ ญา สามารถคิ ด วิ เ คราะห' สั ง เคราะห' และคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ'
สามารถพัฒนางานด.านภาษาไทยอย(างสร.างสรรค' มีภาวะผู.นําทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นําและ
ถ(ายทอดความรู.ทางด.านภาษาไทยแก(สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย(างสร.างสรรค' ประยุกต'เนื้อหาวิชา
ภาษาไทยสู(การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.1 มีทักษะการใชกระบวนการคิดแบบต:าง ๆ นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาภาษาไทยไปใช สามารถวิเคราะห0 สังเคราะห0 และประเมินประเด็นปeญหาที่
เกี่ ยวกับ ภาษาไทย แสวงหาความรูไดดวยตนเองและมี ภาวะผูนํ าทางวิชาการและวิช าชี พ เหมาะสมกับ ครู
ภาษาไทย มีทักษะการคิดคนความรูทางภาษาไทยอย:างเป[นระบบ
3.2 สามารถคิ ด เชิ งวิ พ ากษ0 และคิ ด เชิ งสรางสรรค0 มี วิ จ ารณญาณในการตั ด สิ น และ
แกปeญหาเกี่ยวกับภาษาไทย วิเคราะห0วิจารณ0เนื้อหาดานหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
และทักษะการใชภาษา สามารถสรางสรรค0และนําเสนอผลงานทางวิชาการดานภาษาไทย มีความเป[นผูนําทาง
ปe ญ ญาในการคิ ด พั ฒ นางานอย: า งสรางสรรค0 มี วิ สั ย ทั ศ น0 ในการดํ ารงชี วิ ต การประกอบวิ ช าชี พ และการ
แกปeญหา รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทยอย:างมีนวัตกรรม
3.3 สรางและประยุกต0ใชความรูดานภาษาไทย จากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู ของผู เรี ย นและพั ฒ นาผู เรี ย นอย: า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถออกแบบ
สถานการณ0ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อกระตุนทางปeญญาและเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
ใชวิถีทางปeญญา รวมทั้งการถ:ายทอดความรูแก:ชุมชนและสังคม
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ELO5 พัฒนาหรือสร.างองค'ความรู.ทางภาษาไทย สร.างงานวิจัยอย(างมีนวัตกรรมเพื่อ
ส(งเสริมการเรียนรู.และพัฒนาผู.เรียน
3.4 มีทักษะในการทําวิจัยในชั้น เรียน เชี่ยวชาญกระบวนการคิดแกปeญ หาเพื่ อพั ฒ นา
งานวิจัย และประยุกต0ใชในการจัดการเรียนรูทางภาษาไทย
3.5 สรางองค0ความรูใหม:โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรู
ทางภาษาไทย
3.6 สรางความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู สรางองค0ความรู สรางนวัตกรรม พัฒนา
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานทางภาษาไทยไดอย:างสรางสรรค0
4. ด.านทักษะความสัมพันธ'ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน.าที่ เข.าใจกระบวนทัศน'เกี่ยวกับการสร.างสัมพันธ'ที่
ดีในการทํางานร(วมกับผู.อื่น
4.1 มีกระบวนการในการพัฒนาตนเอง รับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ0และทางสังคม
4.2 ทํ า งานร:ว มกั บ ผู อื่ น ทํ า งานเป[ น ที ม เป[ น ผู นํ าและผู ตามที่ ดี มี สั มพั น ธภาพที่ ดี กั บ
ผูเรียน ผูร:วมงาน ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิด ชอบต:อส:วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
4.3 มีความรับ ผิด ชอบต:อหนาที่ ต: อตนเอง ต: อผู เรียน ต: อผู ร:วมงาน และต:อส: วนรวม
สามารถช:วยเหลือและแกปeญหาตนเอง กลุ:มและระหว:างกลุ:มไดอย:างสรางสรรค0
ELO7 สร.างความสัมพัน ธ'ที่ดีกับชุมชนเพื่อพั ฒนาคุณ ภาพของผู.เรียนและบูรณาการ
ความรู.วิชาการกับความรู.ชุมชน
4.4 เขาใจขอมูลชุมชน ความคิด ความเชื่อ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปe ญ ญาชุมชน สรางความสัมพั น ธ0กับ ชุมชน เห็ น คุ ณ ค: าตนเองและผู อื่ น ในการอยู:ร: วมกัน บนพื้ น ฐานความ
แตกต:างทางวัฒนธรรม สามารถบูรณาการความรูวิชาการกับความรูชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียนและนําไปสู:ปฎิบัติ
การเรียนรูในการทํางานของครูร:วมกับชุมชนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
4.5 เป[ น บุ คคลแห: งการเรี ย นรู ในการเป[ น ครู นั ก พั ฒ นาที่ รับ ผิ ด ชอบต: อหนาที่ ตนเอง
ผูเรียน ผูร:วมงานและสังคมส:วนรวม สามารถออกแบบกระบวนการพัฒ นาผูเรียนที่มีความหลากหลายโดย
อาศัยความร:วมมือกับชุมชนและสรางเครือข:ายความร:วมมือเพื่อช:วยเหลือ แกปeญหาตนเอง กลุ:มและระหว:าง
กลุ:มไดอย:างสรางสรรค0
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5. ด.านทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช.ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช.เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดเรียนรู.เพื่อการศึกษา
5.1 มีทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุ:ม
ต:างๆ อย:างมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบต:าง ๆ
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทที่หลากหลาย
5.2 สังเกต ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม และสามารถใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาคนควา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห0ประมวลผล
และนําเสนอไดอย:างเหมาะสม
5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป[นสําหรับการเรียนรู การจัดการ
เรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและส:งขอมูลและสารสนเทศโดย
ใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน:าเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห' งานครูภาษาไทย แสวงหาความรู.แ ละจัดการ
เรียนรู.ทางภาษาไทยด.วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
6.1 วิเคราะห0ความรู ทฤษฎี และแสวงหาความรูเกี่ยวกับงานครูภาษาไทย
6.2 แสดงออกถึ งการพั ฒ นาตนเองใหมี ทักษะสํ าหรับ สั งคมอนาคตและทั กษะในการ
จัดการความรูทางภาษาไทย โดยใชสื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอนอย:างเหมาะสม สรางสรรค0 และ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0
6.3 แสดงออกถึงความเชื่อ ค:านิยมที่ยึดมั่น คุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ
และประพฤติตนเป[นแบบอย:างที่ดี จัดการเรียนรูทางภาษาไทยที่หลากหลาย เหมาะสม กับบริบทชุมชน
ELO10 แสดงสมรรถนะในการจัดการเรียนรู.ภ าษาไทยอย(างเชี่ ยวชาญด.วยรูปแบบที่
หลากหลายและสร.างสรรค'
6.4 วิเคราะห0ผูเรียนเป[นรายบุคคล เพื่อนําไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระภาษาไทยและ
กิจกรรมการเรียนรูทางภาษาไทยใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนอย:างหลากหลายตาม
ความแตกต:างระหว:างบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจําเป[นพิเศษ ปฏิบัติการสอนภาษาไทย
ดูแลช:วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป[นรายบุคคลและยอมรับความแตกต:าง
ของผูเรียน สามารถวิเคราะห0ปeญหา พัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนได
อย:างเป[นระบบ
6.5 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู ทางภาษาไทยดวยรู ป แบบ วิ ธี ก ารที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเป[นสําคัญ สามารถออกแบบและสรางหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและ
ออกแบบเนื้อหาสาระภาษาไทยและกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย บริหารจัดการชั้นเรียน ใชสื่อและ
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เทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอย:างเหมาะสมและสรางสรรค0 และรูจักสรางสัมพันธภาพ การ
จัดการอารมณ0ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่น การทํางานเป[นทีม การใชเทคโนโลยีเป[นเครื่องมือในการ
สืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0
ELO11 แสดงสมรรถนะในการจั ด การการเรี ย นรู. ภ าษาไทยอย( า งบู ร ณาการและ
สร.างสรรค' และแสดงออกในการปฏิบัติงานร(วมกับผู.อื่นอย(างสร.างสรรค'
6.6 นําความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การ
วั ด ประเมิ น ผล ผลิ ต สื่ อ /นวั ต กรรมเพื่ อ แกปe ญ หาหรื อ พั ฒ นาผู เรี ย น จั ด กิ จ กรรมใหผู เรี ย นไดเรี ย นรู จาก
ประสบการณ0 ฝaกทั กษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญ สถานการณ0 ฝaกการปฏิ บัติใหทําได คิดเป[ น
ทําเป[น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต0ความรูภาษาไทยมา
ใชเพื่อปxองกัน แกไขปeญหาและพัฒนา
6.7 บูรณาการการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย วิเคราะห0นวัตกรรมที่เหมาะสม แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่มกระบวนการสอนภาษาไทยใหทันยุคสมัยปeจจุบัน จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย:างนอย 2
ระดับ หรือ 2 ระดั บ ชั้น และสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผู เรียนมี ความสุ ขในการเรียน ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู
ELO12 แสดงสมรรถนะในการจัด การเรียนรู.ภ าษาไทย มี ทัก ษะศตวรรษที่ 21 สร.า ง
นวั ต กรรมการสอนภาษาไทย เชี่ ย วชาญการจั ด การเรี ย นรู. ภ าษาไทยอย( า งบู ร ณาการ ในรู ป แบบที่
หลากหลายและสร.างสรรค' สามารถวิจัยพัฒนาผู.เรียนและเผยแพร( ปฏิบัติหน.าที่ครูภาษาไทยได.อย(างมี
ประสิทธิภาพ
6.8 นํ าทั กษะศตวรรษที่ 21 มาใชในการการจั ด การเรีย นรูเพื่ อพั ฒ นาผู เรี ย น พั ฒ นา
ตนเองและสังคม เช:น ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะการรูเรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต
(Life Skills) เป[นตน และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วางแผนจัดการเรียนรูและจัดการชั้น
เรียนในสถานการณ0 จริงอย:างนอย 1 ภาคเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปeญ ญารูคิดและมีความเป[นนวัตกรนํา
ทั ก ษะศตวรรษที่ 21 มาใชในการจั ด การเรี ย นรู ใชวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ เสริ ม พลั ง การเรี ย นรู
ประยุกต0ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูและสรางนวัตกรรม
6.9 สรางบรรยากาศ จัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหล:งวิทยาการและภูมิปeญญาทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ประสานความร:วมมือกับบิดามารดาผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝvาย เพื่ออํานวย
ความสะดวกและร:วมมือกันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพมีความรอบรู มีปeญญารูคิดและเกิดการใฝvรูอย:าง
ต:อเนื่อง
6.10 บูรณาการศาสตร0การสอน เนื้อหาภาษาไทย เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การจัดการเรียนรูภาษาไทยเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชวิจัยเป[นฐาน
6.11 จัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครู โดยการสะทอนคิด การถอดบทเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0 และเผยแพร:
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1.3.3 ตารางจํ า แนกผลการเรี ย นรู. ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcomes : ELO)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ผลการ
ผลการ
เรียนรู.
Bloom’s
ผลการเรียนรู.
เรียนรู.
เฉพาะ Taxonomy
(Program Learning Outcome)
ทั่วไป
TQF
สาขา
C : U,A,E
(Generic
(Specific
AFP
PLO
Outcome Statement
LO)
LO)

ELO1 แสดงพฤติ ก รรมการมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
C (AF)
1.1,1.2
พื้ นฐาน มี จิ ต อาสา จิ ต สาธารณ ะ มี จิ ต
วิ ญ ญาณความเป[ น ครู แ ละปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิช าชี พครูสํ าหรับ ครู ภ าษาไทย
เป[ น ครูนั กพั ฒ นาที่ มีทักษะการพั ฒ นาผูเรีย น
ตนเอง และชุมชน

ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ มี
C (AF)
1.3,1.4
ความรับผิดชอบต:อตนเองและต:อสังคม

ELO3 สามารถนําหลักการ แนวคิดทฤษฎีในองค0
C (U,A)
2.1,2.2,
ความรูที่เกี่ยวของอย:างบูรณาการทั้งในศาสตร0
2.3, 3.1
ภาษาไทยและศาสตร0ต:าง ๆ ต:อยอดความรู
ในศาสตร0ที่เกี่ยวกับภาษาไทย นําความรูไป
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ มี
ความเท:าเทียมและเสมอภาคในบริบทที่
หลากหลาย

ELO4 เป[นผูนําทางปeญญา สามารถคิดวิเคราะห0
C (A,Ana,E) 3.1,3.2,
สังเคราะห0 และคิดเชิงวิพากษ0 สามารถพัฒนา
3.3
งานดานภาษาไทยอย:างสรางสรรค0 มีภาวะ
ผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นําและ
ถ:ายทอดความรูทางดานภาษาไทยแก:
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย:างสรางสรรค0
ประยุกต0เนื้อหาวิชาภาษาไทยสู:การปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ
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ผลการเรียนรู.
(Program Learning Outcome)
PLO

Outcome Statement

ELO5 พัฒนาหรือสรางองค0ความรูทางภาษาไทย
สรางงานวิจัยอย:างมีนวัตกรรมเพื่อส:งเสริมการ
เรียนรูและพัฒนาผูเรียน
ELO6 ปฏิ บั ติ ต นตามบทบาทและหนาที่ เขาใจ
กระบวนทัศน0เกี่ยวกับการสรางสัมพันธ0ที่ดีใน
การทํางานร:วมกับผูอื่น
ELO7 สรางความสั ม พั น ธ0 ที่ ดี กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพของผู เรี ย นและบู ร ณาการความรู
วิชาการกับความรูชุมชน
ELO8 สามารถใชภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษในการ
สื่ อ สาร และใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการจั ด
เรียนรูเพื่อการศึกษา
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห0งานครู
ภาษาไทย แสวงหาความรูและจัดการเรียนรู
ทางภาษาไทยดวยรูปแบบ วิธีการที่
หลากหลาย
ELO10 แสดงสมรรถนะในการจัดการเรียนรูภาษาไทย
อย:างเชี่ยวชาญดวยรูปแบบที่หลากหลายและ
สรางสรรค0
ELO11 แสดงสมรรถนะในการจั ด การการเรี ย นรู
ภาษาไทยอย:างบูรณาการและสรางสรรค0 และ
แสดงออกในการปฏิบัติงานร:วมกับผูอื่นอย:าง
สรางสรรค0
ELO12 แสดงสมรรถนะในการจัดการเรียนรูภาษาไทย
มี ทั ก ษะศตวรรษที่ 21 สรางนวั ต กรรมการ
สอนภาษาไทย เชี่ ย วชาญการจั ด การเรี ย นรู

มคอ.2 ปริญญาตรี
ผลการ
ผลการ
เรียนรู.
Bloom’s
เรียนรู.
เฉพาะ Taxonomy
ทั่วไป
สาขา
C : U,A,E
(Generic
(Specific
AFP
LO)
LO)

C (E ,A,P)

TQF

3.4,3.5,
3.6

C (U,A,P)

4.1,4.2,
4.3



C (U,A))

4.4,4.5



C (U,A)

5.1,5.2,
5.3





C (Ana A,P) 6.1,6.2,
6.3



C (AF,A,P)

6.4,6.5



C (A,E,P)

6.6,6.7



C (A,E,P)

6.8,6.9,
6.10,6.1
1
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ผลการเรียนรู.
(Program Learning Outcome)
PLO

Outcome Statement

มคอ.2 ปริญญาตรี
ผลการ
ผลการ
เรียนรู.
Bloom’s
เรียนรู.
เฉพาะ Taxonomy
ทั่วไป
สาขา
C : U,A,E
(Generic
(Specific
AFP
LO)
LO)

TQF

ภาษาไทยอย: า งบู ร ณ าการ ในรู ป แบบที่
หลากหลายและสรางสรรค0 สามารถวิ จั ย
พั ฒ นาผู เรี ย นและเผยแพร: ปฏิ บั ติ ห นาที่ ค รู
ภาษาไทยไดอย:างมีประสิทธิภาพ
*หมายเหตุ
C = Cognitive : U = Remembering/Understanding, A = Applying/Analyzing,
E = Evaluation/Creating AF = Affective P = Psychomotor
1.3.4 ตารางเปรียบเที ยบวั ต ถุประสงค'ของหลั ก สูต รกั บผลการเรียนรู.ที่ค าดหวั งที่ จะทํ าให.
บรรลุวัตถุประสงค'ของหลักสูตร
ผลการเรียนรู.ที่
คาดหวังที่จะทําให.
วัตถุประสงค'หลักสูตร
บรรลุวัตถุประสงค'
ของหลักสูตร
1. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละรับผิดชอบและซื่อสัตย0ต:องาน ELO1, ELO2
ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูสําหรับครูภาษาไทย
2. นําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มีทักษะทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถประยุกต0สู: ELO3, ELO4,
การปฏิบัติ เหมาะสมที่จะเป[นครูภาษาไทย
ELO5
3. เป[ นผูนําทางปe ญ ญา สามารถคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0 คิดริเริ่มและพัฒ นางานดาน ELO1, ELO2
ภาษาไทยอย: า งสรางสรรค0 มี ภ าวะผู นํ า ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ สามารถชี้ นํ า และ ELO3, ELO4,
ถ: ายทอดความรู ทางดานภาษาไทยแก: ส ถานศึ กษา ชุ มชนและสั งคมอย: า งสรางสรรค0 ELO5, ELO9,
ประยุกต0เนื้อหาวิชาภาษาไทยสู:การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ELO10, ELO11,
ELO12
4. ทํางานร:วมกับผูอื่น ทํางานเป[นทีม เป[นผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ELO6, ELO7,
ผูร:วมงาน ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต:อส:วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ
ELO11
สังคม และสิ่งแวดลอม
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ผลการเรียนรู.ที่
คาดหวังที่จะทําให.
วัตถุประสงค'หลักสูตร
บรรลุวัตถุประสงค'
ของหลักสูตร
5. สื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุ:มต:าง ๆ อย:างมีประสิทธิภาพดวยวิธีการหลากหลาย ELO6, ELO12
ทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบต:าง ๆ นําทักษะศตวรรษที่ 21 มาใช
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
6. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดย ELO3, ELO4,
เนนผูเรียนเป[นสําคัญ สามารถวางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระภาษาไทยและกิจกรรม ELO5, ELO9,
การจัดการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน ใชสื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อ ELO10, ELO11,
พัฒนาผูเรียนอย:างเหมาะสมและสรางสรรค0
ELO12
7. มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยเนนใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณ0ฝaก ELO4, ELO5,
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ0 ฝaกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ELO6, ELO9,
ทําเป[น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต0 ELO10, ELO11,
ความรูดานภาษาไทยมาใชเพื่อปxองกัน แกไขปeญหาและพัฒนา
ELO12

ปที่
1

2

3

1.3.5 ความคาดหวังของผลลัพธ'การเรียนรู.เมื่อสิ้นปการศึกษา
รายละเอียด
มีความรูความเขาใจหลักการและทฤษฎีในองค0ความรูที่เกี่ยวของทั้งในศาสตร0ภาษาไทยและศาสตร0
ต:าง ๆ เห็ นความสั มพั นธ0ของวิชาพื้ น ฐานทางดานภาษาไทย อย:างกวางขวางและเป[ น ระบบ มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถทํางานร:วมกับผูอื่น เขาใจและยอมรับวัฒนธรรมองค0กร และเอาใจ
ใส: ยอมรับความแตกต:างระหว:างบุคคล
มีความรูความเขาใจในการประยุกต0ศาสตร0ภาษาไทย ทั้งดาน ดาน หลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย วิเคราะห0หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาภาษาไทยดาน หลัก
ภาษา วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย ทักษะการใชภาษาและทักษะการจัดการเรียนรู
ภาษาไทย วิเคราะห0และประเมินค:า วรรณคดีเรื่องต:าง ๆ ได มีทักษะในการอ:านทํานองเสนาะ
ประเภทต:าง ๆ เขาใจงานครูและหลักการจัดหลักสูตรภาษาไทย อีกทั้งมีความสามารถในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
สามารถวิเคราะห0โครงสรางภาษาตามทฤษฎีพื้นฐานทางภาษาและภาษาศาสตร0 วิเคราะห0ปeญหา
การใชภาษาไทยในปeจจุบัน มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟeง การพูด การอ:าน การเขียน และการคิด
สรางสรรค0บทรอยกรอง บันเทิงคดีและสารคดีได สรางสรรค0ผลงานทางวิชาการดานการใชภาษา
หลักภาษาและวรรณคดี ได สามารถวิเคราะห0 สังเคราะห0 ประเมิน และประยุกต0เนื้อหาเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับศาสตร0ทางวิชาชีพครูและศาสตร0ทางภาษาไทย ไปใช
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4
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รายละเอียด
ในกระบวนการการเรียนการสอนภาษาไทย แกปeญหา และพัฒนา ในรูปแบบของการทําวิจัย|ในชั้น
เรียน เพื่อเตรียมพรอมในการฝaกปฏิบัติประสบการณ0ทางวิชาชีพครู
สามารถในสรางสรรค0และประยุกต0ความรูสู:การปฏิบัติงานฝaกประสบการณ0วิชาชีพครูในสถานศึกษา
เป[นครูที่มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอย:างมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู
สาขาวิชาภาษาไทยในรูปแบบที่หลากหลายและบูรณาการ ปฏิบัติงานในหนาที่ครูภาษาไทย มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 สรางนวัตกรรมการสอนภาษาไทย มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาไทยอย:างบูรณาการ ในรูปแบบที่หลากหลายและสรางสรรค0 วิจัยพัฒนาผูเรียนและเผยแพร:
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบต:อสังคมที่มีจิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู เป[นแบบอย:างที่ดีสําหรับผูเรียน

2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาค
การเรียน และนําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และการ
กํากับมาตรฐานหลักสูตร
2. มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกป> และนํา
ขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงระบบ
อย:างต:อเนื่อง
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ป>

กลยุทธ'
- นิสิตประเมินการเรียนการสอนผ:าน
ระบบ อาจารย0ผูสอนนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
มีอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแล
และติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย0
- การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับหลักสูตรทุกป>การศึกษา
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
(Quality Improvement Plan)
ประจําป>
-สอบถามความคิดเห็นของผูมีส:วนได
ส:วนเสีย ดําเนินโครงการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ0การประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
- การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome – Based Education

หลักฐาน/ตัวบ(งชี้
- ขอมูลยอนกลับในการจัดการเรียน
การสอนตาม มคอ. 5 - 7
- ผลการประเมินดานการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรตามระบบ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของทุก
หลักสูตรประจําป>การศึกษา 25562560
- ผลการเสนอความคิดเห็นของศิษย0
เก:า ศิษย0ปeจจุบัน ผูใชบัณฑิต
อาจารย0 และบุคลากรปรากฏใน
เอกสารรายงานการปรับปรุง
หลักสูตร
- มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร.างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภ าค โดย 1 ป> การศึ กษาแบ:งออกเป[ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม:นอยกว:า 15 สัปดาห0
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร.อน
ไม:มี
1.3 การเทียบเคียงหน(วยกิตในระบบทวิภาค
ไม:มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไม:ต่ํากว:าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท:า
2.2.2 มีค:านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ:านขอสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป[นครู และผ:านเกณฑ0ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือผ:านกลไกและระบบการผลิต
คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู เพื่อใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเป[นครูและมีความรูความสามารถ
เป[นไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป[นผูกําหนด
2.2.3 มีความรูความสามารถทางดานภาษาไทย
2.2.3 เป[นผูมีความประพฤติดี
2.2.4 มีบุคลิกภาพและเจคติที่เหมาะสมกับความเป[นครู
2.2.5 เป[นผูมีคุณสมบัติและเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว:าดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ช)
2.3 ปaญหาของนิสิตแรกเข.า
นิสิตบางคนติดสําเนียงถิ่น ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานไม:ชัด
2.4 กลยุทธ'ในการดําเนินการเพือ่ แก.ไขปaญหา/ข.อจํากัดของนิสิตในข.อ 2.3
2.4.1 กําหนดรายวิชาการอ:านออกเสียงเพื่อแกปeญหาการออกเสียงไม:ชัดและใหแนวทางการแกไข
ปeญหาการออกเสียงของนักเรียนเมื่อเป[นครูภาษาไทย
2.4.2 เพิ่มทักษะการพูดโดยจัดรายวิชาเกี่ยวกับการพูด และการนําเสนอรายงานในรายวิชาต:าง ๆ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู.สําเร็จการศึกษาแต(ละปการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตในแต(ละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2562
2563
2564
2565
ชั้นป>ที่ 1
60
60
60
60
ชั้นป>ที่ 2
60
60
60
ชั้นป>ที่ 3
60
60
ชั้นป>ที่ 4
60
รวมจํานวนนิสิต
60
120
180
240
จํานวนบัณฑิตที่คาดว(าจะ
60
สําเร็จการศึกษา
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2566
60
60
60
60
240
60

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช.งบประมาณเงินรายรับและรายจ(ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน(วย : บาท)
ปงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
ค:าลงทะเบียน(แบบเหมาจ:าย * จํานวน 1,836,000 3,672,000 5,508,000 7,344,000 7,344,000
นิสิต)*2 ภาคเรียน
รวมรายรับ
1,836,000 3,672,000 5,508,000 7,344,000 7,344,000
ประมาณจากค(าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ(ายภาคเรียนละ 11,500 บาท ตลอดหลักสูตร 92,000 บาท
ค(าใช.จ(ายต(อหัวต(อป (สูงสุด) 23,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจ(าย (หน(วย : บาท)
ปงบประมาณ
รายจ(าย
2562
2563
2564
2565
2566
1. งบบุคลากร
531,500
607,000
727,000
899,000
899,000
2. งบดําเนินการ
383,500
453,000
780,000 1,086,000 1,086,000
3. งบลงทุน
95,500
113,000
162,000
291,000
291,000
4. งบเงินอุดหนุน
825,500
957,000 1,138,000 1,371,000 1,371,000
รวมทั้งสิ้น
1,836,000 2,130,000 2,807,000 3,647,000 3,647,000
จํานวนนิสิต
60
120
180
240
240
รายรับ
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน(วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข.ามมหาวิทยาลัย
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไม:นอยกว:ารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเป[นรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแลวไม:เกิน 5 ป> และไดรับระดับขั้นไม:ต่ํากว:า C หรือไดรับค:าระดับขั้นไม:ต่ํากว:า 2.00 และเป[นไป
ตามขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว: า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ขอ 30
ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก ช)
3. หลักสูตรและอาจารย'ผู.สอน
3.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
3.1.1 จํานวนหน(วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม(น.อยกว(า
3.1.2 โครงสร.างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม(น.อยกว(า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด.าน
ไม(น.อยกว(า
วิชาชีพครู
วิชาบังคับ
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วิชาเลือก
ไม:นอยกว:า
วิชาเอก
ไม:นอยกว:า
วิชาบังคับ
วิชาเอกเฉพาะ
วิชาบูรณาการการเรียนรู
วิชาเลือก
ไม:นอยกว:า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม(น.อยกว(า
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม(น.อยกว(า
วิชาบังคับ
กลุ(มการใช.ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
Basic English in Daily Life

135 หน(วยกิต
30
99
36
22
12
2
63
43
37
6
20
6

หน(วยกิต
หน(วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน:วยกิต
หน(วยกิต
30 หน(วยกิต
18 หน(วยกิต
9 หน(วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- 23 -

0000122 การอ:านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English
กลุ(มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy
วิชาเลือก
ไม(น.อยกว(า
กลุ(มวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(3-0-6)
9 หน(วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน(วยกิต
3 หน(วยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-2)

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป[นวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป[นวิชาเลือกได
กลุ(มวิชาเลือก
ไม(น.อยกว(า
9 หน(วยกิต
วิชาเลือก 9 หน:วยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ:มภาษาและกลุ:มบูรณาการ
เลือกจากรายวิชากลุ(มการใช.ภาษา
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Multilingual for Learning
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม:า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุvน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
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0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุ(มบูรณาการ
0000163 วิถีอาเซียน
ASEAN Ways
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
Philosophy and Religion Principles for Life Development
0000165 ชมศิลป‡ ดูหนัง ฟeงเพลง
Audio and Visual Art Appreciation
0000166 ไฟฟxากับชีวิต
Electricity and Life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
Food for Life and Beauty
0000168 การอ:านเพื่อชีวิต
Reading for Life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
Sports and Recreation for Health
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
Learning Digital Ways
0000264 เศรษฐศาสตร0และการจัดการ
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค0
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลป‡และสังคีตวิจักษ0
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Governance
0000271* การศึกษาเพื่อสรางความเป[นพลเมือง
Citizenship Education

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด.าน
ไม(น.อยกว(า
99 หน(วยกิต
วิชาชีพครู
ไม(น.อยกว(า
36 หน(วยกิต
วิชาบังคับ
ไม(น.อยกว(า
22 หน(วยกิต
มาตรฐานความรู.เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค(านิยมและคุณลักษณะความเปDนครู
2 หน(วยกิต
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ'กับผู.ปกครองและชุมชน
2 หน(วยกิต
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
2(1-2-3)
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
มาตรฐานความรู.และประสบการณ'วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ความรู.และศาสตร'การสอน
18 หน(วยกิต
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Curriculum Development and Learning Management
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
0308240 การวัด ประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learner
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน(วยกิต
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหน.าที่ครู
12 หน(วยกิต
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum 1
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
2(90)
Professional Practicum 2
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum 3

- 26 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum 4
*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 0308201 การปฏิบัติการสอนในต:างประเทศ โดยผ:าน
ความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค0กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
วิชาเลือก
ไม(น.อยกว(า
2 หน(วยกิต
มาตรฐานความรู.และประสบการณ'วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหน.าที่ครู
กลุ(มวิชาการปฏิบัติงานในหน.าที่ครู
0308201 การปฏิบัติการสอนในต:างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
0308301 ประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Teaching Profession for Lifelong Learning
มาตรฐานความรู.เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค(านิยมและคุณลักษณะความเปDนครู และ
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ'กับผู.ปกครองและชุมชน
กลุ(มวิชาครูกับการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู.
0308210 ภูมิปeญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
0308211 ความเป[นมนุษย0และการเรียนรูสําหรับครู
2(1-2-3)
Humanity and Learning for Teachers
0308212 ความรัก ความหวัง และความสุขในความเป[นครู
2(1-2-3)
Love Hope and Happiness in Being Teacher
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2(1-2-3)
Communication and Personality Development
0308214 สภาวการณ0สังคมไทยในบริบทโลก
2(1-2-3)
Thai Social Situations in Global Context
0308311 สังคมแห:งการเรียนรูตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Learning in a Learning Society
0308312 นวัตกรรมครูกลาสอน
3(2-2-5)
Innovations of Teachers Bravely Teaching
0308313 กาวหนากับศาสตร0พระราชา
2(1-2-3)
Progress with King’s Philosophy
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0308314
0308410

พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ0
Development of Thai Critical Society
การศึกษาเพื่อการอยู:ร:วมกันอย:างเสมอภาค
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2(1-2-3)
2(1-2-3)

Education for Equality Living
0308411

สัจธรรมนําชีวิต
2(1-2-3)
Truth of Life
0308412 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Education Law
0308413 สถานศึกษาสรางสุข
2(1-2-3)
Happy School
มาตรฐานความรู.และประสบการณ'วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 ความรู.และศาสตร'การสอน
กลุ(มวิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู.
0308320 สัทศาสตร0ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว:า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร0กับการสื่อสารทางภาษา
2(1-2-3)
Pragmatics and Language Communication
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
0308323 สื่อสิ่งพิมพ0เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Printed Media for Education
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ:มสาระวิชา
3(2-2-5)
Contents and Language Integrated Learning
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรูระดับ
3(2-2-5)
ประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary Education
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Teaching English Competency in School
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กลุ(มวิชาบูรณาการความรู.พื้นฐานสําหรับครู
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School
0308234 การส:งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Health Promotion in School
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
2(1-2-3)
Exercise and Recreation for Teacher
0308331 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
Learning Management for Thinking Ability
0308430 การเรียนรวม
2(1-2-3)
Inclusive Education
0308431 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary School
0308432 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
0308433 บาติกเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Fundament Batik for Art Teachers
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art Carving and Activities in School
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art and Location Arrangement for Seminar in School
กลุ(มวิชาวิธีวิทยาการวัด ประเมินวิจัยและสถิติ
0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
2(1-2-3)
Project and Program Evaluation Design
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Assessment for Learning
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teacher and Research of Multicultural Education in Classroom
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Evaluation for Educational Quality Assurance
0308442 การวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0
2(1-2-3)
Outcome –based Assessment
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วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห0เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis for Education
กลุ(มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนภาษา
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Literacy
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
2(1-2-3)
Teaching Thai Language as a Second Language
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร0การศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 3(2-2-5)
English Extra-Curriculum Activities Design in Institutions
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเป[นภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
กลุ(มวิชาบูรณาการเนื้อหา วิธีสอนศิลปศึกษาสังคมศึกษาและพลศึกษา
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‡สําหรับครู
2(1-2-3)
Arts, Music and Dance for Teachers
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0สําหรับครู
2(1-2-3)
Teaching Art to Creative Development For Teachers
0308262 สุขภาพองค0รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
2(1-2-3)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใชชุมชนเป[นฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
3(2-2-5)
มัธยมศึกษา
Social Study Innovation in Elementary and Secondary School
0308362 ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Professional Learning Community for Social Study Teachers
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Physical Education for Community Development

- 30 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลุ(มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนวิทยาศาสตร'และคณิตศาสตร'
0308270 การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
Development of Students’ Science Learning in School
0308271 การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
Development of Students’ Mathematics Learning in School
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Science Teaching Competency in School
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Mathematic Teaching Competency in School
กลุ(มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนปฐมวัย
0308280 สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Young Children’s Rights and Protection
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
2(1-2-3)
Provision of Early Childhood Home School Education
วิชาเอก
ไม(น.อยกว(า
63 หน(วยกิต
วิชาบังคับ
43 หน(วยกิต
วิชาเอกเฉพาะ
37 หน(วยกิต
0111111 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2(1-2-3)
Effective Speaking
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Introduction to Thai Literature
0111215 การอ:านออกเสียง
3(2-2-5)
Recitation Reading
0111216 การเขียนเอกสารสํานักงาน
2(1-2-3)
Office Documents Writing
0111232 หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
Principle of Thai Language
0111243 ภาษาศาสตร0ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
0111261 วรรณกรรมวิเคราะห0
3(3-0-6)
Literature Studies
0111311 การใชภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Usage
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0111312 การเขียนรอยแกว
Prose Writing
0111315 การเขียนรอยกรอง
Poetry Writing
0111362 วรรณกรรมปeจจุบัน
Contemporary Literature
0111431 ภาษาต:างประเทศในภาษาไทย
Foreign Languages in Thai
0111452 แบบเรียนภาษาไทย
Thai Language Textbooks
0111461 วรรณกรรมทองถิ่น
Regional Literature
วิชาบูรณาการการเรียนรู.
0111473 กลวิธีการสอนภาษาไทย
Thai Language Teaching Technique
0111474 กลวิธีการสอนวรรณคดี
Literature Teaching Technique
วิชาเลือก
ไม(น.อยกว(า
0111112 การคิดและการใชเหตุผล
Logical Thinking and Reasoning
0111113 การรับสารอย:างมีประสิทธิภาพ
Effective Exposure
0111213 ภาษาสื่อมวลชน
Media Language
0111214 การพูดเฉพาะทาง
Specific Speaking
0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย
Thai Literary Development
0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร0
Literature as Related to History
0111264 วรรณคดีนิราศ
Niras Literature

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
6 หน(วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
20 หน(วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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0111265 วรรณคดีนิทาน
Literature from tale
0111313 การเขียนและการพูดเพื่อประชาสัมพันธ0
Writing and Speaking for Public Relations
0111314 การเขียนสารคดี
Non-Fiction Writing
0111316 การเขียนทางวิชาการ
Academic Writing
0111321 ภาษาไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรม
Thai Language in Social and Cultural Contexts
0111332 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
Pali and Sanskrit in Thai
0111333 ภาษาเขมรในภาษาไทย
Khmer in Thai
0111334 ภาษาศาสตร0จิตวิทยา
Psycholinguistics
0111342 ภาษาไทยถิ่น
Thai Dialects
0111343 ระบบไวยากรณ0ไทย
Thai Syntax
0111361 วรรณกรรมวิจารณ0
Literary Criticism
0111363 วรรณคดีเอกของไทย
Masterpieces of Thai Literature
0111364 วรรณคดีการละคร
Drama Literature
0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
Literature as Related to Custom
0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา
Buddhism Literature
0111381 คติชนวิทยา
Folklore

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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0111411 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Children’s Literature Writing
0111412 วรรณกรรมรางวัล
2(2-0-4)
Award winning Literature
0111421 ภาษาไทยในฐานะภาษาต:างประเทศ
3(2-2-5)
Thai as a Foreign Language
0111432 ภาษาไทยต:างสมัย
2(2-0-4)
Thai in Different Periods
0111433 นิรุกติศาสตร0ไทย
2(2-0-4)
Thai Etymology
0111441 อรรถศาสตร0ไทย
2(2-0-4)
Thai Semantics
0111442 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
2(1-2-3)
Cross-cultural communication
0111451 สัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5)
Seminar on Thai Language
0111462 วรรณกรรมการเมือง
2(2-0-4)
Politics Literature
0111463 อิทธิพลของวรรณกรรมต:างประเทศที่มีต:อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Influences of Foreign Literature on Thai Literature
0111471 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Innovation for Thai Teaching
0111472 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Teaching Thai Research Approach
0111476 การประยุกต0วรรณกรรมเพื่อการสอน
3(2-2-5)
Application of Literary Works for Teaching
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Literature with Society and Culture
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม(น.อยกว(า
6 หน(วยกิต
กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เป^ด สอนในมหาวิทยาลัยทักษิ ณหรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่หลักสูตรสังกัด
ทั้งนี้รายวิชาดังกล:าวตองเป[นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม:เกิน 4 ป> นับถึงวันที่
ขอโอน

- 34 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก ประกอบดวย 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 00
หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป
เลข 01
หมายถึง คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0
เลข 03
หมายถึง คณะศึกษาศาสตร0
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง เลขรหัสวิชา
เลข 08
หมายถึง วิชาการศึกษา
เลข 11
หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย
เลขรหัสหลักที่ห.า
หมายถึง ชั้นปที่เปFดสอน
เลข 1
หมายถึง ชั้นป>ที่ 1
เลข 2
หมายถึง ชั้นป>ที่ 2
เลข 3
หมายถึง ชั้นป>ที่ 3
เลข 4
หมายถึง ชั้นป>ที่ 4
เลขรหัสหลักที่หก
หมายถึง หมวดหรือกลุ(มวิชา
เลข 1
หมายถึง กลุ:มวิชาทักษะทางภาษา
เลข 2
หมายถึง กลุ:มวิชาวิเคราะห0ภาษา
เลข 3
หมายถึง กลุ:มวิชาภาษาแนวไวยากรณ0
เลข 4
หมายถึง กลุ:มวิชาภาษาศาสตร0
เลข 5
หมายถึง กลุ:มวิชาภาษาและวรรณคดี
เลข 6
หมายถึง กลุ:มวิชาวรรณคดี
เลข 7
หมายถึง กลุ:มบูรณาการการเรียนรู
เลข 8
หมายถึง กลุ:มวิชาคติชนวิทยา
เลขรหัสหลักสุดท.าย
หมายถึง ลําดับรายวิชาของกลุ(มวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป)
หน(วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน(วยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน(วยกิต ชั้นปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานใน
3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
ชีวิตประจําวัน
0000122 การอ:านและการเขียนภาษาอังกฤษ
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
พื้นฐาน
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
3(2-2-5) 0000161 คุณภาพชีวิต
(ศึกษาทั่วไปเลือก พื้นฐานวิชาชีพ)
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3) 0308121 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
0111111 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2(1-2-3) ................ เลือกเสรี
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6) 011……
วิชาเอกเลือก
รวมหน(วยกิต
16
รวมหน(วยกิต
ชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน(วยกิต ชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6) 0000271 การศึกษาเพื่อสรางความเป[นพลเมือง
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู (ศึกษา
3(2-2-5)
(ศึกษาทั่วไปเลือก พื้นฐานวิชาชีพ)
ทั่วไปเลือก พื้นฐานวิชาชีพ)
262 - 263 กลุ:มวิชาเลือกบังคับ (ทักษิณวิถี)
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
เรียนรู
3(2-2-5)
หรือ
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน 3(2-2-5) 0308201 การปฏิบัติการสอนในต:างประเทศ
0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพ 3(2-2-5) 0111215 การอ:านออกเสียง
การศึกษา
0111216 การเขียนเอกสารสํานักงาน
0111232 หลักภาษาไทย
3(3-0-6) 0111…..
วิชาเอกเลือก
0111261 วรรณกรรมวิเคราะห0
3(3-0-6) …………… วิชาเลือกเสรี
รวมหน(วยกิต
21
รวมหน(วยกิต
ชั้นปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
หน(วยกิต ชั้นปที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5) 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
2(1-2-3) 0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
0111312 การเขียนรอยแกว
2(1-2-3)
เพื่อพัฒนาผูเรียน
0111362 วรรณกรรมปeจจุบัน
3(3-0-6) 0111311 การใชภาษาไทย
0111243 ภาษาศาสตร0ภาษาไทย
3(3-0-6) 0111315 การเขียนรอยกรอง
0111….
วิชาบูรณาการการเรียนรู
3(2-2-5) 0111431 ภาษาต:างประเทศในภาษาไทย
0111….
วิชาเอกเลือก
3(………) 0111….
วิชาเอกเลือก
0111….
วิชาเอกเลือก
รวมหน(วยกิต
19
รวมหน(วยกิต

หน(วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(160)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(………)
20
หน(วยกิต
3(2-2-5)
3(........)
2(90)
2(90)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(………)
3(........)
19
หน(วยกิต
2(90)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(………)
3(………)
18
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0308xxx
0111452
0111461
0111….
0111….
0111….
รวมหน(วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
วิชาชีพครูเลือก
แบบเรียนภาษาไทย
วรรณกรรมทองถิ่น
วิชาบูรณาการการเรียนรู
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
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หน(วยกิต ชั้นปที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
2(……….) 0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(………)
3(……….)
16
รวมหน(วยกิต

หน(วยกิต
6(270)

6

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใชภาษาไทยเพื่ อการศึกษาในระดับ อุด มศึกษา ฟeงบรรยายทางวิชาการ จั บใจความ สรุป
ความ และนําเสนอดวยการพูดหรือเขียน ศึกษาคนควาความรูจากการอ:านสื่อสิ่งพิมพ0 และสื่ออิเล็กทรอนิกส0
วิเคราะห0 สังเคราะห0 นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในการ
สื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to academic
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations. A search for
knowledge from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of the
knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics
and codes of conduct in communications
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู.
3(2-2-5)
Multilingual for Learning
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ ภาษาศาสตร0สั งคมการปนภาษาการสลั บ ภาษา สิ ทธิ ท างภาษา
พหุภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒ นธรรม การประยุกต0ใชพหุภาษาเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพและสังคมเพื่อสัมพันธภาพในองค0กร และความสัมพันธ0กับผูคน
ในสังคมการสื่อสารพหุภาษาเพื่อความเสมอภาคและความเท:าเทียมในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
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Concepts; theories on sociolinguistics; code mixing; code switching; language shift;
linguistic right; multilingual for communication in mmulticultural society; multilingual usage
for organization communication in terms of teacher professional contexts for relationship in
organization and interpersonal communication in society; multicultural communication for
equality education, avoid education gap and enhance learning achievementin teacher
professional contexts
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟeง พูด อ:าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ0ต:าง ๆ โดยเนนการฟeง พูด เพื่อการสื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with
an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122 การอ(านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ:านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝaกอ:านและเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ เพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม(า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาพม:าเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดย ฝaกการฟeง
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม:า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and cultural
context
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝaกการ
ฟeง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
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A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and
cultural context
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดย ฝaกฟeงและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural
context
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ~น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาญี่ปุvนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝaกฟeงและพูด
ในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุvน
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and cultural
context
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝaกการฟeง
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural
context
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ โลกทัศน0
วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
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Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication. Learning
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
0000161 คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรู พื้ น ฐานและดั ช นี ชี้ วั ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดานร: า งกาย จิ ต ใจ เศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส:งผลต:อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life
0000162 สิ่งแวดล.อมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปe ญ หา ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดลอม นิ เ วศวิ ท ยา และ
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกต0ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลย
ภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพื่อการแกปeญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology as
well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge and
information technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative
solutions of the problems
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภูมิรัฐศาสตร0 ชาติพันธุ0สัมพันธ0 ความเป[นมา อัตลักษณ0ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ0กับโลกภายนอก สถานการณ0ปeจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and cultural
heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the outside
world, current situations and future prospects of the ASEAN
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0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
วิเคราะห0หลักปรัชญาและศาสนาต:าง ๆ เพื่อเป[นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม ดวยการ
เรียนรูเขาใจมีความคิดเป[นเหตุเป[นผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑ0ตัดสินทางจริยธรรม คําสอน
สําคัญทางศาสนา มนุษย0กับโลก มนุษย0กับมนุษย0และคุณค:าต:าง ๆ ในชีวิตมนุษย0
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the
world, relationship between man and man including the values in human life
0000165 ชมศิลป‚ ดูหนัง ฟaงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สรางเสริมรสนิยมในการเขาถึงงานทัศนศิลป‡ ดนตรี และภาพยนตร0อย:างรูเท:าทัน ตระหนักใน
คุณค:า สามารถวิเคราะห0 วิจารณ0ในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, movies.
Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making critics
as quality consumers or advocates
0000166 ไฟฟ„ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใชไฟฟxาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟxาในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟxาต:อ
สิ่งแวดลอม โครงสรางค:าไฟฟxา รูปแบบการผลิตไฟฟxา และการคํานวณค:าไฟฟxาในบานเรือน การประหยัด
ไฟฟxาในระบบแสงสว:าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟxาชนิดต:าง ๆ ความปลอดภัยของการใชไฟฟxาใน
ชีวิตประจําวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure;
forms of electricity generation and calculation of the electrical power for household usage;
electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical appliances of various kinds
including safety of using electricity in daily life
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0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุ ณ ค: า ทางโภชนาการ ความตองการอาหารของร: า งกาย คุ ณ ภาพชี วิ ต กั บ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต:อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิต
และบรรจุภัณฑ0สําหรับ อาหารเพื่ อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการคุมครอง
ผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑ0อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปeจจุบัน
Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty,
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling,
food laws, consumer protection, current market trends of food supplements for health and
beauty
0000168 การอ(านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝaกอ:านจากบทความ บทประพันธ0 นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ0และสื่ออิเล็กทรอนิกส0
ต:าง ๆ ตามความสนใจ แลวนํ าเสนอขอสรุปใจความสําคั ญ จากสิ่ งที่ อ:าน และนํ าความรูมาประยุ กต0 ใชใน
ชีวิตประจําวันได
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media
and electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions
from the reading texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in
everyday life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการเล:น
กีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ฝaกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป[นผูมีสุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มี
น้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเล:น ผูดู นําไปประยุกต0ใชกับกติกาของ
สังคม
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Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and attitudes
in sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test. Practicing
sports or recreational interest in order to develop a healthy and great personalities.
Sportsmanship respect abide by the rules and etiquette of players applied to the rules of
society.
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู.
3(2-2-5)
Learning Digital Ways
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป[นพลเมืองดิจิทัล การรูเท:าทันสื่อ ความสามารถสําหรับการรู
ดิจิทัล การละเมิดสิทธิ์และการลอกเลียนผลงานดิจิทัล กระบวนการในการพัฒ นาสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู
ดิจิทัล การสืบคน ใชและจัดเก็บขอมูลดิจิทัลการประเมินสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู และมีทักษะใน
การสืบคน ใชประเมินและผลิตสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัลที่จําเป[นสําหรับการเรียนรู
Concepts of digital citizenship features; media literacy; ability for digital literacy
Infringement and copying of digital works; process for developing digital learning support;
searching; using and storing digital data assessment of information suitable for learning and
using searching skills evaluating and producing digital learning necessary for learning
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู:ร:วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย:างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต ทักษะภาวะผูนํา
ความคิดเชิงสรางสรรค0 ความเป[นผูประกอบการ การประยุกต0และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก กรณีศึกษา
เศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษ0เชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global
way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and
sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, creative
thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a global society. Case studies of
the community economy using social critique positively
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0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร0 โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ
ศิลปะ หั ต ถกรรม การละเล:น พื้ น บาน ภู มิปe ญ ญาทองถิ่น สิ่งสรางสรรค0ในภาคใต และความสั มพั น ธ0ทาง
วัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ0คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัย
ภูมิปeญญาชุมชน และแหล:งเรียนรูในทองถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the
South and cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by
the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom
and local learning resources
0000263 วิถีชุมชนท.องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรูเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนทองถิ่นภาคใต กลไกการปรับตัวที่
สอดคลองกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน การ
ประยุกต0ใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับ บริบ ทจําเพาะของแต:ละชุมชนที่ นําไปสู:การ
พัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local community in the
South. Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological,
economic, social and cultural dimensions of the community. The application of the
sufficient economy consistent with the specific context of each community which leads to
sustainable development
0000264 เศรษฐศาสตร'และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร0ในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการเวลา การเงิน และการออม การลงทุน การบัญ ชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ การจัดการความ
หลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk
management, time management, finance and savings, investment, household accounting,
personality management, diversity management, application of information technology,
ethics and social responsibility
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0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความมั่ น คงทางอาหารและพลั ง งาน ในระดั บ ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน
ความสัมพันธ0ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และ
พลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป[นอาหารและพลังงาน
รายไดหลัก ลดรายจ:าย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household level,
community relations in food and energy security and improvement of the quality of life,
food production system and alternative energy, safety food production, management of
agricultural products for food and energy, core revenue, expense reduction, supplement
income, recreation and social activities
0000266 เศรษฐกิจสร.างสรรค'
2(2-0-4)
Creative Economy
บู ร ณาการแนวความคิ ด สรางสรรค0 กั บ การเพิ่ ม มู ล ค: า และคุ ณ ค: าโดยเป[ น พื้ น ฐานการคิ ด ที่ จ ะ
สามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค0
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can bring
about creative businesses
0000267 ทัศนศิลป‚และสังคีตวิจักษ'
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค:าของทัศนศิลป‡กับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน0เพื่อการ
ออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can
be used to design and improve the quality of life
0000268 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒ นาการระบอบการเมื องของไทยตั้ งแต: อดี ต จนถึ งปe จ จุ บั น กระบวนการนโยบายและการ
วางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค0กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาชน ปeญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมือง
ของไทย
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Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process,
constitution, political parties and elections. Political role of government, business and
public sector organizations. Major problems of political and public administration, as well
as the political reform in Thailand
0000271 การศึกษาเพื่อสร.างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5)
Citizenship Education
แนวคิดหลักการและองค0ความรูเกี่ยวกับความเป[นพลเมือง สิทธิและหนาที่ของพลเมือง ภาวะผูนํา
เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง การเรี ย นรู เพื่ อ ความเป[ น พลเมื อ ง การมี ส: ว นร: ว มในกิ จ กรรมการปกครองอย: า ง
สันติวิธี คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล จิตอาสาและจิตสาธารณะ และการศึกษาเพื่อการสราง
ความเป[นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก
Concepts, principles and knowledge about citizenship; rights and duties of
citizens; transformation leadership, citizenship learning; participation in government
activities peacefully; moral, ethical, sense of maintaining good governance and anticorruption; volunteer spirit and public mind; and education for creating citizenship of the
nation and the global society
หมวดวิชาเฉพาะด.าน วิชาชีพครู
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บั ติการรูรอบงานครูในสถานศึกษาเป[น เวลา 4 สัป ดาห0 วิเคราะห0 ความรู ทฤษฎี แสวงหา
ความรู และจัดการความรูเกี่ยวกับงานครูที่สะทอนความรูรอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะในการ
ใชภาษาและการสื่อสารระหว:างบุ คคล การสรางสั มพั น ธภาพ การทํ างานเป[ น ที ม การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู
ร:ว มกั บ ผู ปกครองและชุ มชนอย: า งสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยี เป[ น เครื่ องมื อ ในการสื บ คน จั ด เก็ บ และ
ปฏิบัติงาน มีความเชื่อ ค:านิยมที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ประพฤติตนเป[นแบบอย:าง
ที่ดี สรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
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Practice teacher task in school for 4 weeks; analyze knowledge, theories; seek for
knowledge and deal with knowledge related to teacher task reflecting knowledge involved
with learners, teachers and schools; have language skills and interpersonal communication,
rapport building, team-working, creatively exchanging knowledge with guardians and
community; using technology as tools for searching, collecting and practicing; hold belief,
values of morality and ethics, disciplines, responsibility; behave as good models; summarize
and write a practicum report
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง ผูเรียน และชุมชน สามารถ
ใหเหตุผลและแกไขปeญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครู เป[น
ผูนําการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต:างทางสังคมและวัฒ นธรรม ประยุกต0ใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงในการจัดการศึกษา ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเป[ นพลเมื องและการ
ส:งเสริมความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝvเรียนรู
Teachers as developers who have moral and ethics, skills for self-development,
learners and community; be able to give reasons in solving ethical problems; have in
accord with a code of ethics; spirituality as a teacher; transformational leadership and
lifelong learning based on the social and cultural differences; application of sufficiency
economy philosophy in educational management; be aware of the rights and obligations of
citizenship and promote strong citizenship and learning engagement
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมการใชภาษา ภาษาเพื่อการ
สื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการเรียนรูการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย:างเท:าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
Concepts; theories; principle use of Thai language, English language; Cultural use
of language; language for communication for teachers related to verbal and non-verbal
language; language integration; media and digital technology for learning management and
development of innovative learning including development of professional teaching in
various contexts keeping up with changes of social and world context
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0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
2(90)
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป[นผูช:วยครูในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ช:วยปฏิบัติงานสอนและงานในหนาที่
ครู ดูแลช:วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป[นรายบุคคลและยอมรับความ
แตกต:างของผูเรียน ร:วมวิเคราะห0แกปeญหาพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคลกับเครือข:ายผูปกครองและชุมชน
และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย:างเป[นระบบมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว:าง
บุคคล การสรางสัมพันธภาพการจัดการอารมณ0ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่นการทํางานเป[นทีม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0
Practice as a teacher assistant in school for 4 weeks; assist teaching and teacher
task; look after learners with love, kindness and concern; get to know an individual learner
and accept learners’ differences; mutually analyze, solve problems, individually develop
learners with guardian network and community and systematically report development of
learners’ quality; have language skill and interpersonal communication, rapport building,
dealing with own emotions and understanding others, team-working and creatively
exchanging knowledge with other people
*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 0308201การปฏิบัติการสอนในต:างประเทศ โดยผ:านความ
เห็นชอบการเทียบ โอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค0กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
0308201 การปฏิบัติการสอนในต(างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป[นผูช:วยครูในสถานศึกษาในต:างประเทศเป[นเวลา 4สัปดาห0 ปฏิบัติงานผูช:วยสอน
หรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรมร:วมวิเคราะห0ปeญหาและดูแลช:วยเหลือผูเรียนร:วมกับครู
พี่เลี้ยงเครือข:ายผูปกครองและชุมชน ฝaกการใชทักษะภาษาต:างประเทศเพื่อการสื่อสารระหว:างบุคคล การ
สรางสั ม พั น ธภาพการทํ า งานเป[ น ที ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร: ว มกั บ ผู อื่ น ในบริ บ ทขามวั ฒ นธรรมอย: า ง
สรางสรรค0 แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผลอย:างเป[นระบบ
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Practice being a teacher assistant in school in a foreign country for 4 weeks;
practice teaching and doing teacher task in cross-cultural context collaborating with
problems and assisting learners with a teacher mentor, guardian and community network ;
practice using foreign language skills in interpersonal communication; creating relationships;
team working; learning exchange with other people in cross-culture creatively; learning
exchange teacher task; systematically present and report
0308210 ภูมิปaญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนทัศน0ของภูมิปeญญาไทยและภูมิปeญญาทองถิ่น วิเคราะห0ความ
เชื่อมโยงระหว:างการศึกษากับ ภูมิปeญ ญา การใชการศึกษาเพื่อเป[นแนวทางในการถ:ายทอด และอนุรักษ0
ภู มิ ปe ญ ญา การบู ร ณาการภู มิ ปe ญ ญากั บ การศึ กษาเพื่ อ การพึ่ งตนเอง ฝa ก ปฏิ บั ติ บู ร ณาการภู มิ ปe ญ ญากั บ
การศึกษา
Meaning, importance and scope of the paradigm of Thai wisdom and local
knowledge to analyze the relation between education and the wisdom; use of education
as a way to convey Thai wisdom and conservation; wisdom integration in education with
self-reliance education, practice integrating wisdom with education
0308211 ความเปDนมนุษย'และการเรียนรู.สําหรับครู
2(1-2-3)
Humanity and Learning for Teachers
ความเป[นมนุษย0ที่สมบูรณ0 ธรรมชาติของการเรียนรู การจูงใจ และพฤติกรรมมนุษย0 กระบวนการ
จิต ตปe ญ ญาศึ กษา คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในความเป[ น มนุ ษ ย0 สุ น ทรีย สนทนา การพั ฒ นาจิ ต เพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค0รวม การปรับตัวสู:สังคมสมัยใหม:เพื่อรู เขาใจ
แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป[นผูใฝvเรียนรูตลอดชีวิต
Being complete human ; nature of learning, motivation and human behavior;
contemplative educational processes; moral and ethic in being human; well-spoken
dialogue; mind developing for life quality; transformative learning; holistic thinking; selfadaptation to modern society to understand how to develop the learners in a variety of
contexts; inspire learners to learn and engage in lifelong learning
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0308212 ความรัก ความหวัง และความสุขในความเปDนครู
2(1-2-3)
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความรั ก ความหวั ง และความสุ ข จิ ต วิ ญ ญาณความเป[ น ครู
ความกาวหนาความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่แทจริงของครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก
ความหวัง และความสุขในตนเองและผูอื่น
Concepts and theories about love, hope and happiness, spirituality as a teacher;
progress and success in life and profession; true happiness of teachers; developing and
enhancing happiness, hope and happiness for self and other people
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2(1-2-3)
Communication and Personality Development
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีดานการสื่อสารและบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพกับการสื่อสาร
ตามแนวทางวั จ นปฏิ บั ติ ศาสตร0 วั จ นกรรมความสุ ภ าพ การวิ เคราะห0 บ ทสนทนา โครงสรางบทสนทนา
มารยาทสั งคม การแต:งหนาและเครื่องแต:งกายมารยาทในการสื่ อสารสังคม การใชภาษาเพื่ อการสื่อสาร
องค0กร การสื่อสารเพื่อสรางสัมพั นธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับ วิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
Concepts, principles and theories of communication and personality; personality
development through pragmatics; politeness; speech acts, conversation analysis,
conversational structure; etiquette; makeup and costume in social communication; using
language for organization communication; communication for relationship in teacher
professional contexts
0308214 สภาวการณ'สังคมไทยในบริบทโลก
2(1-2-3)
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคมไทยพื้นฐาน ความสัมพันธ0 และผลกระทบ
จากสังคมยุคโลกาภิวัตน0 อันมีผลต:อวัฒ นธรรมและสังคมไทยที่ตองปรับตัวต:อการเปลี่ยนแปลง ใหทัน ต:อ
กระแสโลกยุคปeจจุบัน ทั้งดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองแนวพระราชดําริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงอยู:อย:างมีจิตสํานึกแห:งความเป[นไทย รวมทั้งเสนอแนวทางเลือก
ในการพัฒ นาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองาน
วิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
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Concepts; principles; theories of fundamental Thai social evolution; relationship
and impacts from global society influencing on Thai culture and society adapting with
change to keep up with current world in terms of culture, society, economics and politics;
guidelines of King’s ideas according to philosophy of sustainable economy for Thai people
to live with realization including suggest alternations for educational development related
to teaching profession and those who have career path in education; presenting academic
work in various patterns
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู.
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห0หลักสูตร การออกแบบ
หลักสูตรและนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช การประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียน และฝaกจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง แนวคิด
ทฤษฏี การจัดการเรียนรู องค0 ประกอบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเป[น สําคัญ การ
จัดการเรียนรูเชิงรุก การบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค0ความรูเกี่ยวกับชุมชน เพื่อ
จัดการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และฝaกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู
Philosophy, concepts, theories of curriculum and curriculum development;
curriculum analysis; curriculum design and curriculum innovation to respond learner
diversity; curriculum application, assessment and improvement to develop learner ;
practice doing school curriculum according to core curriculum, concepts, theories; learning
management, focusing on learner-center, active learning; integration of philosophical
concepts of sufficient economy and community knowledge to manage learning in
diversified context; design and plan learning; practice learning management
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู.เรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมองและการเรียนรู จิตวิทยาในการ
จัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการให
คําปรึกษาในสถานศึกษา เพื่อรู เขาใจ แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางและยอมรับใน
ความแตกต:างระหว:างบุคคล กลุ:ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน
เป[นผูใฝvเรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป[นบุคคลแห:งการเรียนรูตลอดชีวิต
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Basic concepts and theories in Psychology; development of school age children;
brain and learning; psychology of classroom management for normal children and special
need children classes; case study; processes and counseling techniques in school to know,
understand, adjust and develop learners in various contexts; create and accept differences
between individuals, group and society on educational equality; inspire learners with
earnestly all time and create innovation to be a person of life-long learning
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะชีวิตและปeญ หาเรื่องเพศใน
ปeจจุบัน กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0 จิตวิทยาพัฒ นาการและจิตวิทยาวัยรุ:น การคุมกําเนิด
โรคติดต:อทางเพศสัมพันธุ0 อนามัยเจริญพันธุ0 วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการล:วง
ละเมิดทางเพศ
Fundamental knowledge regarding sex education; attitude of sex education; sex
problem in current issues; anatomy and reproductive system; teenage and development
psychology; contraception; sexual transmitted disease; reproductive health; Thai culture
with sex and sexual harassment law
0308234 การส(งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Health Promotion in School
แนวคิด หลักการ การส:งเสริมสุขภาพองค0รวมในสถานศึกษา ฝaกปฏิบัติการจัดบริการ สุขภาพ
การบริหารจัดการกิจกรรมส:งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา และการสรางความสัมพันธ0ระหว:างสถานศึกษากับ
ผูปกครอง และชุมชน
Concepts and principles of holistic health promotion in school including
practicing managing, health service and health promotion administration and creating
relations among school, parents and community
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
2(1-2-3)
Exercise and Recreation for Teacher
หลักการแนวคิด ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพ การออกกําลังกายและนันทนาการ การ
สรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย ฝaกปฏิบัติการออกกําลังกายและ
นันทนาการตามความสนใจ เพื่อประยุกต0ใชในสังคม
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Principle concepts, importance and relationship of health physical fitness
exercise and recreation; enhancing physical fitness test and good attitudes in exercise;
including enhancing exercise practicing and recreation based on individual interest for
applying in society
0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม: การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียนและการจัดการเรียนรู การประยุกต0หลักการประเมินมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิด
และหลักการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา กฎหมายและแนวปฏิ บั ติ ที่เกี่ย วของกับ การประเมิน และประกั น
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดแผนพัฒนาและโครงการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การนําผลการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
Concepts, principles, methods of measurement and evaluation of learning;
designing of learning measurement and evaluation tools; guidelines for measuring and
evaluating in new paradigm; using of learning measurement and evaluation results for
learner development and learning management; application of assessment principles in
educational quality assurance; concepts and principles of educational quality assurance;
laws and guidelines related to assessment and quality assurance of basic education level;
development of plan and project for educational quality assurance; applying the
evaluation results and educational quality assurance results to improve the quality of
educational management
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู.หนังสือ
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Literacy
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวคิดประเด็นร:วมสมัยและแนวโนมดานการเรียนการสอนภาษาไทย
กับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษา ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธีการสอน
ภาษาไทยเพื่ อการรูหนั งสือ การพั ฒ นากลไกการรูหนั งสื อ การเสริมทั กษะการรูหนั งสือ กรณี ศึกษาการรู
หนังสือกับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร:องทางการใชภาษา ผูเรียนกลุ:มชาติพันธุ0 ผูเรียนที่ขาด
โอกาสและอยู:ในพื้นที่ห:างไกล การออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางการรูหนังสือในบริบท
โรงเรียนและชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท:าเทียม ขจัดปeญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Concepts, principles, theories, current trends of Thai language teaching and
literacy through educational linguistics; types of literacy, Thai language teaching approach
for literacy, literacy system development; literacy enhancement; case study of literacy and
learning management in language disability learners, ethnics learners, remote area learners,
designed practicum of Thai language teaching through literacy approach in school and
community contexts for education equality; avoid education gap and enhance learning
achievement
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‚สําหรับครู
2(1-2-3)
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิด ความสําคัญ ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‡ใน
สถานศึกษา การจัด การเรียนรูดานศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิลป‡ เพื่ อพั ฒ นาศักยภาพ ความสามารถพิ เศษของ
นักเรียน กรณีศึกษาการปฏิบัติงานครูในกลุ:มสาระวิชาเฉพาะดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‡ ในสถานศึกษา
บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต:างหลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ฝaกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู
ดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‡
Concepts, importance, understanding of fundamental knowledge related to arts,
music and dance for teachers in school; learning management of arts, music and dance for
developing competency, students' talents; analyze a case study of teacher task in specific
subjects of arts, music and dance in school, community, social and various cultural
contexts; learning exchange, practice, and design of arts, music and dance
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร.างสรรค'สําหรับครู
2(1-2-3)
Teaching Art to Creative Development for Teachers
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ยวของกั บ ศิ ล ปะเพื่ อพั ฒ นาความคิ ด สรางสรรค0 รูป แบบงานของศิ ลป^ น ที่ มี
ความคิดสรางสรรค0 แปลกใหม: การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน และฝaกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0
Concepts and theories of creative development; types of new creative artists;
learning management atmosphere for creative development; practice art learning activities
for creative development
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0308262 สุขภาพองค'รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
2(1-2-3)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห0คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปeจจุบัน ปeจจัยที่มีผลกระทบต:อ
สุขภาพองค0รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค0รวม ออกแบบกิจกรรม
และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปeญญา เพื่อส:งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครู
Analysis of quality of teacher life in the current environment and society; factors
affecting health; safety and quality of life; health behavior and holistic health care; activities
and promotion of learning about physical, mental, social and intellectual health to improve
quality of teacher life
0308270 การพัฒนาการเรียนรู.ของนักเรียนในวิทยาศาสตร'ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Science Learning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร0 และการคิดวิทยาศาสตร0ของนักเรียน
ประเภทของความเขาใจวิ ท ยาศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการ เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0
กระบวนการในการพั ฒ นาการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู ฝa ก
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
Meanings understanding of science learning; of students’ science learning and
thinking; kind of science understanding; assessment for science learning; process of
development on students’ science learning; design lesson plans; teaching practicum in
science classroom
0308271 การพัฒนาการเรียนรู.ของนักเรียนในคณิตศาสตร'ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Mathematics Learning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ ยวกับ การเรียนรู คณิ ตศาสตร0และการคิด คณิ ต ศาสตร0ของนั กเรีย น
ประเภทของความเขาใจคณิ ต ศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร0
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝaกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
Meanings understanding of mathematics learning; understanding of students’
mathematical learning and thinking; kind of mathematical understanding; assessment for
mathematics learning; process of development on students’ mathematical learning; design
lesson plan; teaching practicum in mathematics classroom
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0308280 สิทธิและการคุ.มครองเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Young Children’s Rights and Protection
สิทธิเด็กปฐมวัย การละเมิดสิทธิเด็กปฐมวัย กฎหมายว:าดวยการคุมครองสิทธิเด็กปฐมวัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ บทบาทของครอบครัว สถานศึกษา องค0การ หน:วยงานและชุมชนในการคุมครองสิทธิ
เด็กปฐมวัย และฝaกวิเคราะห0กรณีตัวอย:าง
Young children’ right, violation, law of young children’ right protection and
related laws; roles of family, institutions, organizations and communities in young children’
rights; practice analyzing case studies
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานสอนโดยนําความรูมาใชวางแผน
ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปeญหา
หรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย:างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับ
ผูปกครองและชุมชนอย:างสรางสรรค0จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย:างนอย 2 ระดับ หรือ 2 ระดับชั้น
และสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
Practice teaching in school for 4 weeks; use learned knowledge to plan, design
course curriculum, learning activities, evaluation; produce innovative media to solve
learners’ problems or develop them; effectively use language for communication;
creatively work and exchange knowledge with guardians and community; teach at least 2
levels in the real situation; build learning atmosphere to make learners happy in learning;
use evaluation and assessment to develop learners; keep records and report teaching
practicum including transcribe lesson study for exchanging
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0308301 ประสบการณ'วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู.ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิ เคราะห0 ก รณี ศึ ก ษาชุ ม ชนการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ในต: า งประเทศ บทบาทครู กั บ การจั ด
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ดวยตั ว เอง เพื่ อ เสริ ม สรางสั งคมการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ในต: า งประเทศ ปฏิ บั ติ
การศึกษาชุมชนการเรียนรูที่สนใจ ฝaกประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อสรางความสัมพันธ0และความร:วมมือกับ
ชุ ม ชน บู ร ณาการความรู ทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นและสั งคม การศึ ก ษาชุ ม ชนบนฐานวั ฒ นธรรม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ประสบการณ0 วิ ช าชี พ ครู ในการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ในต: า งประเทศ รายงานผลสะทอน
ประสบการณ0วิชาชีพครูอย:างเป[นระบบ
Analyzing a case study of lifelong learning community in a foreign country,
teacher roles with education management and self-study to enhance lifelong learning in a
foreign country; practice studying interesting learning community; practice teaching
professional experience to create relations and collaboration with community; integrate
academic knowledge to develop learners and social community study, cultural-based
community; exchange learning and teaching professional experience in lifelong learning in a
foreign country; systematically report reflection of teaching profession experience
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู.
2(1-2-3)
Ways of Teachers on the Professional Learning Community
วิถีครูผูสรางเครือข:ายความร:วมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาผูเรียน มีทักษะการเป[น
นักปฏิบัติผูสะทอนคิดเรียนรูกันและกันกับเพื่อนครู สังคมชุมชน สามารถจัดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใชชีวิต
ร:วมกับคนอื่นๆและสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูใหกับผูเรียนเป[นครูผูนําในการสรางนวัตกรรมการจัด
การศึกษาร:วมกับผูปกครองสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําทฤษฏีไปปฏิบัติจริง สนับสนุนการสราง
ชั้น เรียนที่ เชื่อมโยงกับสังคมชุมชนและความแตกต:างทางวัฒ นธรรม มีส:วนร:วมในการปฏิรูปชั้นเรียนและ
โรงเรียนใหเป[นพื้นที่แห:งการเรียนรู
Way of teachers who create a network of cooperation with parents and
communities to develop learners. Skilled teacherasa practitioner who reflects and learns
each other with friends, teachers and the people in society, able to learn about how to live
with others and inspire students to learn. Teachers are the leader in creating educational
innovation with parents, develop learning activities in order to bring the theory into
practice, supporting the creation of classroom that are linked to the society and the
community and cultural differences, participate in reforming the classroom and the school
as a learning area
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0308311 สังคมแห(งการเรียนรู.ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Learning in a Learning Society
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต กระบวนทัศน0สังคมแห:งการเรียนรู นโยบายส:งเสริมการพัฒนาสังคม
แห:งการเรียนรู ความสําคัญของสังคมแห:งการเรียนรู กระบวนการพัฒนามนุษย0แบบองค0รวมโดยผสานการ
จัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝaกปฏิบัติเพื่อสรางสังคมแห:งการ
เรียนรูตลอดชีวิตอย:างยั่งยืน
Concepts of lifelong learning; learning society paradigm; encouraging policies of
learning society development; importance of learning society; holistic human development
process by coorperating with the management of formal education, non-formal education,
and informal education by practicion building a sustainable lifelong learning society
0308312 นวัตกรรมครูกล.าสอน
3(2-2-5)
Innovations of Teachers Bravely Teaching
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครู นั ก ปฏิ รู ป การศึ ก ษา การสรางสรรค0
อัตลักษณ0ครูผูใฝvเรียนรูตลอดชีวิต ผูมีความคิดริเริ่ม ผูสรางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่สามารถทํางาน
ร:วมกับคนอื่น การประยุกต0จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู:การสอนและส:งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมีส:วน
ร:วมในการสรางสรรค0นวัตกรรมครูกลาสอนผ:านการอภิปราย การตั้งคําถาม การเรียนรูเป[นกลุ:ม การเรียนรู
จากปeญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห0 และฝaกปฏิบัติโดยเคารพสิทธิทางปeญญา
Conceptsof innovations of teachers bravely teaching; teachers as inspiration and
teachers as educational reformers; creation of teacher identity as lifelong learners; creative
thinkers, creators of making change in education by being able to work with other people;
applying teacher professional ethics to teachingand enhancing learners’ learning;
contributing to create innovations of teachers bravely teaching through discussion, posing
questions; learning in groups, from problems, and analytical writing and; practicing with
respecting the rights of intellectual wisdom
0308313 ก.าวหน.ากับศาสตร'พระราชา
2(1-2-3)
Progress with King’ Philosophy
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับ ศาสตร0พระราชาในประวัติศาสตร0กับการพัฒ นาชาติไทย
ศาสตร0พระราชาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) การ
นําแนวพระราชดําริ พระราชปณิธานมาประยุกต0ใชในการพัฒนาการศึกษารวมทั้งสังคมอย:างยั่งยืนในบริบทที่
เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู แ ละผู ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาและการนํ า เสนองานวิ ช าการในรู ป แบบที่
หลากหลาย
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Concepts; principles and theories of King’s philosophy in history with Thai
national development; King’s philosophy followed King Rama the IX’s ideas; using King’s
ideas and intention to apply with educational development including sustainable society in
teaching professional contexts and those who have career path related with education;
presenting academic work in various patterns
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ'
2(1-2-3)
Development of Thai Critical Society
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของพั ฒ นาการดาน
ประวัติศาสตร0ในประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา
ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต:ละยุ คสมั ย ตลอดจนแนวการพัฒ นาบนวิถีชีวิต ของตนเองที่ เกี่ยวของกั บ
วิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Concepts; principles and theories of definitions and importance of historical
development in Thailand; development of politics and government; Development of
economics; religious beliefs; language; tradition in Thai society in each era including
development of ways of life related to teaching profession and those who have career
path in education; presenting academic in various patterns
0308320 สัทศาสตร'ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว(า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร0 กลสัทศาสตร0 การเกิดเสียง ระบบสัญลักษณ0สากลเนน
หนาที่สัญลักษณ0ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน:งและลักษณะของการเปล:งหน:วย
เสียงภาษาไทย สัทลักษณ0ในการถ:ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการออกเสียง
ตามลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป[นปeญหาสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษามลายูเป[นภาษา
แม:ตามแนวทางสัทศาสตร0 ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว:า การนําหลักสัทศาสตร0ปฏิบัติไปประยุกต0ใชเพื่อ
พัฒนาสามัตถิยะทางภาษาและประยุกต0ใชในการสื่อสารในบริบ ทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
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Speech organs, articulatory phonetics, acoustic phonetics, speech production,
transcription of sounds from languages into phonetic alphabets; Phonological theories and
methodologies for analyzing the sound system of language, practice analyzing phonology by
employing data from different languages focus on informants who use Southern Thai
dialect and Bahasa Melayu dialect through practical phonetics for better
pronunciation; use practical phonetics for linguistics competence in communication context
in teacher professional contexts
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร'กับการสื่อสารทางภาษา
2(1-2-3)
Pragmatics and Language Communication
แนวคิ ดสํ าคั ญ ของทฤษฎี วัจ นปฏิ บั ติ ศาสตร0 วัจ นปฏิ บั ติ ศาสตร0ในบริบ ทภาษาและวัฒ นธรรม
ความสํ า คั ญ ของบริ บ ทต: อการติ ด ต: อสื่ อสาร วั จ นกรรม โครงสรางบทสนทนา การวิ เคราะห0 บ ทสนทนา
ความสั ม พั น ธ0 ร ะหว: า งความหมายและวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 ความสั ม พั น ธ0 ร ะหว: า งวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 กั บ
โครงสรางสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ0ภาพในบริบทที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Basic concepts of pragmatics, pragmatics, of socio cultural context in communi
cation, importance of communication contexts, conversational structure, conversation
analysis, politeness, relationship between meaning and pragmatics, relationship between
pragmatics and discourse structure; pragmatics in teacher professional contexts for
relationship creation in teacher professional contexts
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข.าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสําคัญ บริบทการใชภาษาอังกฤษในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสรางความสัมพันธ0
ในชุมชน ในการยอมรับความแตกต:างทางวัฒนธรรม รูปแบบกิจกรรมทางภาษา ออกแบบกิจกรรมและฝaก
ปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต:างทางวัฒ นธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ0กับชุมชน เพื่ อ
พั ฒ นาตนเองและผู เรี ย นใหเห็ น คุ ณ ค: าตนเอง และผู อื่ น ในการอยู: ร: ว มกั น บนพื้ น ฐานความแตกต: า งทาง
วัฒนธรรม
Definitions; Importance; contexts of using English in multicultural society to build
relationship in community to accept the cultural differences; patterns of language activities;
design activities and practice using English in multicultural society to create relationship for
self-development and learners can see their own values and others to live together with
the foundation of different culture
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0308323 สื่อสิ่งพิมพ'เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อ สิ่ งพิ ม พ0 แ ละสิ่ งพิ ม พ0 อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส0 เพื่ อ การศึ ก ษา
โปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องมือ วัสดุการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0 หลักการออกแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0และสิ่งพิมพ0
อิเล็กทรอนิกส0สําหรับการศึกษา
Meanings, categories and roles of printed media and electronic printed media for
education, software, tools, materials of printed media, principles of closuring printed media,
practice in designing, producing printed media and electronic printed media for education
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
ความคิ ดรวบยอดและแหล:งวิทยาการเกี่ย วกับ นวัตกรรมการศึกษา วิเคราะห0 นวัต กรรมที่ เป[ น
วิธีการและระบบที่ใชในการแกปeญหา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปeญหา
หรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
Concepts and knowledge resources involved in education innovation; analyze the
active innovations that are methods and systems used for solving problems and improving
in education quality, including designing Innovation to solve problems and improve
education quality
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห0หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาเฉพาะหลักการจัดการเรียนรูและประเมินผลวิชา
เฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและเทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ
ออกแบบแผนการจัด การเรีย นรู ฝaกปฏิ บั ติการสอนวิชาเฉพาะในชั้น เรียนและ การสรางชุมชนการเรียนรู
วิชาชีพสําหรับครูวิชาเฉพาะ
Curriculum and content analysis of specific subject; principle and assessment of
specific subject; integration of pedagogy content knowledge and technology; competency
development of teaching specific subject; designing lesson plan; practice teaching specific
subject in classroom and creating professional learning community for specific subject
teacher
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0308331 การจัดการเรียนรู.เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค0ประกอบของการคิด ความสําคัญของการคิดสําหรับคนในศตวรรษที่
21 กระบวนการทางปeญ ญา ความสัมพันธ0ระหว:างการคิดและปeญ ญา บทบาทครูในการจัดการเรียนรูเพื่ อ
พัฒนาการคิด วิเคราะห0ปeญหาการพัฒนาการคิด รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การบูร
ณาการการคิดกับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด การวิเคราะห0สมรรถนะ การคิด การ
ออกแบบ เขียนแผนและประเมินการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด ปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
คิดในสถานศึกษา
Meanings, categories and components of thinking; importance of thinking for 21st
century; intellectual process; relations between thinking and intellectural; teacher roles in
learning management for thinking development; analyzing problems of thinking
development; patterns and learning strategies for thinking development; integration of
thinking with course and outside classroom activities; thinking assessement; thinking
competent analysis; design, writing plans and assessing learning management to develop
thinking abilty; practice learning management for thinking development in school
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู.เรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัย
ทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0
ปeญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส:งเสริมทักษะการเรียนรู
และการพัฒ นาความเป[นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปe ญหา และพัฒ นาการเรียนรู การ
วิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู
การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร:
Meanings, theories, and research principles for learning development; research
methodology for learning development and educational research; teacher role as a
classroom researcher and professional learning community development; problems
analysis from classroom phenomenon; design the research; learning skills enhancement
innovative development as an innovator; research doing for problem solution and learning
development; data analysis and research conclusion; research result using to improve
learners and learning quality management; research report writing and publishing
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0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
2(1-2-3)
Project Design and Evaluation
แนวคิ ด หลั ก การเกี่ ย วกั บ โครงการและการเขี ย นโครงการ ทฤษฎี แ ละรู ป แบบการประเมิ น
โครงการ วิเคราะห0โครงการและออกแบบประเมินโครงการ เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสราง
เครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห0สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินโครงการ
Concepts; principles projects and projects writing; theories and formats of Project
evaluation, project analyzing and design; proposal of project evaluation; tool constructs
data collection; analysis of results, and report project evaluate written
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู.
2(1-2-3)
Assessment for Learning
แนวคิด หลักการ เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูยุคดิจิทัล วิธีการสรางและใชเครื่องมือ
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู วิเคราะห0ขอมูลสารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูในชั้นเรียน วิเคราะห0และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
Concepts, principles, and techniques of assessment for learning in digital ages;
constructing and using assessment for learning tools and techniques; analyzing learner
information; innovation, and technology assessment for learning in the classroom; analyzing
and writing a report from assessment and reflection
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
2(1-2-3)
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม:และภาษาที่สอง แนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาที่สอง
แนวทางการสอนภาษาที่ ส องเพื่ อส: งเสริมศั กยภาพทางภาษา การนํ าภาษาศาสตร0การศึ กษามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทย
เป[นภาษาที่สองเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความแตกต:างกันและส:งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
การประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง กรณีศึกษาการสอนภาษาและการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาที่ สอง การออกแบบและฝaกปฏิบั ติกิจกรรมการเรียนรู มุ:งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาที่สองเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท:าเทียม และขจัดปeญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบริบทโรงเรียนและชุมชนเป[นฐาน
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Concepts and theories on Mother Tongue and second language; second language
teaching as a Second Language for enhancing linguistic competence; use educational
linguistics for teaching Thai language as a second language for different student needs serve
and life-long education enhancement; Thai language skills evaluation, case study of
language teaching and Thai language teaching as a second language; designed practicum of
Thai language teaching and practice learning management focus on Thai language teaching
as a Second language for education equality; avoid education gap and enhance learning
achievement
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร'การศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎี ทางภาษาศาสตร0 กับ การศึกษา การประยุกต0ความรูภาษาศาสตร0ภาษาไทยเพื่ อพั ฒ นา
ศักยภาพทางภาษาและจัดการศึกษาเพื่ อการรูหนั งสือ การสอนภาษาไทยในบริบททางสังคมวัฒ นธรรมที่
แตกต:างกัน การเชื่อมโยงไทยในฐานะภาษาถิ่น ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ นโยบายภาษาไทยและการ
วางแผนทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาของกลุ:มชาติพันธุ0ในประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทางภาษา
และวัฒ นธรรม และสิทธิ ทางภาษาการออกแบบนวั ตกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร0
การศึกษาในบริบทโรงเรียนและชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท:าเทียม และขจัดปeญหาความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Linguistic theories and education; applications of Thai language linguistic
knowledge for language development; education management for literacy; teaching
language in different sociocultural contexts; relationship of Thai Language as dialect, official
language and national languages, education policy and Thai language planning with an
emphasis in Thailand; preservation of language and cultural diversity and language rights,
designed practicum of Thai Language teaching through educational linguistics in school and
community contexts for education equality; avoid education gap and enhance learning
achievement
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0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช.ชุมชนเปDนฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบและกระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่
เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เทคนิคและวิธีสอนสังคมศึกษากลยุทธ0ในการจัดการเรียนรู
สังคมศึ กษาโดยใชชุมชนเป[ น ฐาน เพื่ อพั ฒ นาทั กษะการคิ ด อย: างมี วิจ ารณญาณ การคิ ดวิ เคราะห0 การคิ ด
แกปeญหาและการคิดสรางสรรค0 การออกแบบโครงงานสังคมศึกษาโดยใชแหล:งเรียนรูในชุมชนและการฝaก
ปฏิบัติ
Concepts, principles and theories of definitions, patterns and process of teaching
social studies related to school and community contexts; techniques and social studies
teaching methodology; strategies of social studies learning management using community
base to develop skills of critical thinking , analytical thinking, solving problem thinking and
creative thinking; design social studies project work by using sources from community and
practice
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Social Study Innovation in Elementary and Secondary School
แนวคิ ด หลั กการ และทฤษฎี เกี่ ย วกับ การเรี ย นรูและการสอน รูป แบบของการจัด การเรีย นรู
หลักสูตรขั้นพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการจัดการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุ:มสาระ
การเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดประสบการณ0การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัดการ
เรียนรู การใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
แบบเนนผูเรียนเป[นสําคัญในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
จัดทํ าแผนการจัด การเรียนรู การเลื อกใชสื่ อจากแหล: งเรีย นรูทางสังคมศึ กษาและการนํ าเสนอนวัตกรรม
สรางสรรค0การสอนสังคมศึกษา
Concepts; principles and theories of learning and teaching; patterns of learning
management of fundamental curriculum in social studies subjects; design and learning
management; integration of contents with holistic learning; learning experience
arrangement; techniques; and method of learning management; use and produce materials;
use of innovative learning; social studies learning management in the 21stcentury focusing
on learner-centered in primary education and secondary education; learning assessment;
design and plan lessons; selection of materials from social studies sources; creatively
presenting social studies teaching innovation
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0308362 ชุมชนการเรียนรู.วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Professional Learning Community for Social Study Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษาเชิงบูรณาการ
กระบวนการการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูสังคมศึกษาในโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่มุ:งเนน
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห:งการเรียนรูเชิง
วิชาชีพในการพั ฒ นากระบวนการเรียนรูของนักเรียนในชั้น เรียนสังคมศึ กษา ออกแบบการจัดการเรีย นรู
ร:วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร:วมกันสําหรับครูสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป[นครูสังคม
ศึกษามืออาชีพ
Concepts; principles and theories related to integrating profession learning
community for social studies teachers; process of classroom learning for social studies
teachers in school; development of teaching profession for social studies teachers focusing
on learners’ learning development in social studies classroom; ways of profession learning
community practice in developing learning process of learners’ social studies classroom;
collaboratively design learning management, observe classroom with social studies
teachers to develop social studies teachers becoming teaching profession
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Physical Education for Community Development
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึกษาและการพัฒนาชุมชน ประยุกต0 บูรณาการกับ
วิ ถี ชุ ม ชนและวั ฒ นธรรม โดยใชกิ จ กรรมทางพลศึ ก ษาเป[ น สื่ อ เพื่ อ สรางสั ม พั น ธ0 กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ใหเกิ ด
กระบวนการเรียนรูในชุมชน และใชกิจกรรมทางพลศึกษาเป[นฐานในการพัฒนาทางสังคมชุมชน ทั้งในดาน
สุขภาพกายและจิตใจ
Bringing philosophy, principles and process of physical education and community
development to apply and integrate with local community way and culture by using
physical activities as means for cooperation with community to create tearing community
using physical education activity as base to develop social community both in body and
mind
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0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร'ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Science Teaching Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิ ท ยาศาสตร0 ค วามรู ในการสอนวิ ท ยาศาสตร0 ห ลั ก การ
ออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปeญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝaกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
Meaning of competency in science teaching; teachers’ scientific knowledge for
teaching; principle of designing science activities in school focusing on problem solving;
approach and process in development of science teaching competency; design lesson plan;
teaching and observing practicum in science classroom; reflect on lesson plan for teaching
development in science classroom
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร'ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Mathematics Teaching Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิ ต ศาสตร0 ค วามรู ในการสอนคณิ ต ศาสตร0 ห ลั ก การ
ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปeญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝaกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
Meaning of competency in mathematics teaching; teachers’ mathematical
knowledge for teaching; principle of designing mathematical activities in school focusing on
problem solving; approach and process in development of mathematical teaching
competency; design lesson plan; practicum of teaching and observe teaching in
mathematics classroom; reflect on lesson plan for teaching development in mathematics
classroom
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
2(1-2-3)
Provision of Early Childhood Home School Education
หลั ก การ ทฤษฎี แนวทางการจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย โดยครอบครัว คุ ณ ลั กษณะของ
ครอบครัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย วิเคราะห0 จุดเด:น จุดดอย สภาพปeญหาและแนวทางแกไข
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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Principles; theories; guidelines of home school approach to the provision of early
childhood education curriculum; home school characteristics appropriate for provision of
early childhood; analyzing strength and weakness; problematic conditions and guidelines of
problem solving related to provision of early childhood education
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิ บั ติ งานในหนาที่ ค รู ในสถานศึ ก ษาเป[ น เวลา 1 ภาคเรี ย น (18 สั ป ดาห0 )ออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนในสถานการณ0จริงโดยบูรณาการศาสตร0การสอน
เนื้อหา เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพภายใตการนิเทศของครูพี่เลี้ยงร:วมกับอาจารย0นิเทศก0 เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีปeญญารูคิดและมีความเป[นนวัตกร ส:งเสริม อนุรักษ0วัฒนธรรมและภูมิปeญญาทองถิ่น ใชวิธีการวัด
และประเมินผลเพื่อเสริมพลังการเรียนรู ประยุกต0ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ดําเนินการวิจัย
สรางสื่อ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครูโดยการสะทอนคิด ถอด
บทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูปกครองและชุมชนอย:างสรางสรรค0 เขียนรายงานผลการวิจัยและ
เผยแพร:บทความวิจัย มีส:วนร:วมในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา
Practice teacher task in school for 1 semester (18 weeks); design and plan
learning; teach and manage classroom in the real situation by integrating teaching
methodology, contents, technology and professional ethics under supervision of teacher
mentors and university supervisors to develop learners’ intelligence, thinking and becoming
an innovator; promote, conserve culture and local wisdom; use strategies of evaluation and
assessment to enhance learning power; apply media and digital technology for learning;
conduct research, create media/innovations for developing learners; mange knowledge
from teaching practicum by reflecting, transcribing lesson study and creatively exchanging
knowledge with guardians and community ; write a research report and publicize a research
article; participate in doing a project for developing learners and do other task in school
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0308410 การศึกษาเพื่อการอยู(ร(วมกันอย(างเสมอภาค
2(1-2-3)
Education for Equality Living
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสรางสันติสุขและความมั่นคงในการดํารงชีวิต ที่มาของความขัดแยง
ปe ญ หาสั งคมเสี่ย งภั ย ที่ เชื่ อมโยงกั บ วิ กฤติ การณ0 ท างการศึกษาและสั งคม การวิเคราะห0 ส ถานการณ0 ความ
ขัดแยง การปรับเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาดวยการฝaกปฏิบัติจริงเพื่อสรางสังคมแห:งปeญญาและการอยู:
ร:วมกันอย:างเสมอภาค
Concept of educational management for peace building and stability in living;
sources of conflict, risky social problems linked to educational and social crisis, conflict
circumstances analysis; educational orientation by practicing wisdom building social and
equally living
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
2(1-2-3)
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห:งความจริง จุดมุ:งหมายและคุณค:าของ
ชีวิตมนุษย0 สภาพปeญหาของสังคมไทย การมองความจริงของชีวิตดวยหลักศาสนธรรมในการแกปeญหาชีวิต
และประยุกต0ใชในชีวิตประจําวัน สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป[นมนุษย0เพื่อการอยู:ร:วมกันอย:างสันติสุข
และสันติภาพ ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองาน
วิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Meanings of truth of life to live in true society; aims and values of human life;
Thai social problematic conditions; looking at truth of life using principles of theology to
solve life problems and apply in daily life human rights, Dignity and humanization to live
together in peace and peace in contexts related to teaching profession and those who
have career path in education and presenting academic work in various patterns
0308412 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห0กรณีตัวอย:างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
Constitution, act, royal decree, regulation, rule, announcement, and order related
to education, teachers and educational personnel; analyze cases involving teachers and
educational personnel
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0308413 สถานศึกษาสร.างสุข
2(1-2-3)
Happy School
ปฏิ บั ติ ก ารสถานศึ ก ษาสรางสุ ข ผ: า นกิ จ กรรมสรางสรรค0 การพั ฒ นาองค0 ก าร การจั ด การ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป[นทีม มนุษยสัมพันธ0 และภาวะผูนําทางการศึกษา
Operating school of happiness through creative activities; organization
development; change management; conflict management; teamwork; human relations and
educational leadership
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
ความสําคัญและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ:านและเขียนงานเชิงวิชาการสําหรับครู การฟeง และ
พูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต:าง ๆ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษใน
การพัฒนา และนําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
Importance and use of English for reading and writing academic work for teachers;
listening and speaking for giving academic presentation in variety of opportunities; use of
digital technology for searching, communicating in English for developing and presenting
academic work in various patterns and contexts
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ(มสาระวิชา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Contents
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบู ร ณาการภาษาอั งกฤษกั บ สาระวิ ช าออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู และ
ปฏิ บั ติ การจั ด การเรี ย นรูกั บ รายวิช าเฉพาะโดยการบู ร ณาการภาษาอั งกฤษกั บ สาระวิ ช าโดยประยุ ก ต0 ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู
Concepts, theories of integrated English with contents; design and practice
learning plans with specific courses by integrating English with contents by applying digital
technology in learning management
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู.ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Primary Education
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ คุณลักษณะพึงประสงค0ในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ โครงสรางสาระการเรียนรูตามหลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ความรูเชิงบูรณาการดานสาระวิชาและการสอน การประเมินผลการเรียนรู ปฏิบัติการออกแบบการจัดการ
เรียนรู ฝaกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ
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English contents; English process skills; expected characteristics in learning
English; content structures according to English curriculum for primary education; integrated
knowledge between contents and teaching; learning assessment; design of learning
management; practice teaching in class and create professional learning community
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Teaching English Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการสอนภาษาอังกฤษ หลักการใน
การออกแบบกิจกรรมทางภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนที่เนนการ แกปeญหาแนวทางและ กระบวนการในการ
พัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝaกปฏิบัติการสอนและ
สั งเกตการจั ด การเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย นสะทอนผลแผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการสอนในชั้ น เรี ย น
ภาษาอังกฤษ
Meanings of competency in English teaching; teachers’ knowledge for teaching;
principles of designing English activities in school focusing on problem solving; approach
and process in development of English teaching competency; design lesson plan; teaching
and observing practicum in English classroom; reflect on lesson plan for teaching
development in English classroom
0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5)
Inclusive Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จิตวิทยาเด็กพิเศษ เทคนิค
การสอนในชั้ น เรี ย นรวม แผนการจั ด การศึ ก ษารายบุ ค คล บทบาทและความร: ว มมื อ ของครู ผู ปกครอง
สถานศึกษา ผูที่มีส:วนเกี่ยวของและชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
Exploring the principles and studies related to inclusive education; special child
psychology; techniques for inclusive class; individual lesson plans; studying roles and
cooperation of teachers, parents, institutions, related person and community in inclusive
education organization
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0308431 การจัดการเรียนรู.คณิตศาสตร'ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary School
สาระการเรีย นรูคณิ ต ศาสตร0ระดั บ ชั้ น ประถมศึกษา ทั กษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร0และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูคณิตศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
คณิ ต ศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร0 ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝaกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูคณิตศาสตร0
Content of mathematics in elementary school; mathematical process and skill;
desirable features in mathematics’ learning; pedagogical contents knowledge for
mathematics teachers; assessment of students’ mathematical learning; design lesson
teaching plans; practicum in mathematics classroom and create professional learning
community for mathematics teachers
0308432 การจัดการเรียนรู.วิทยาศาสตร'ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0ระดับ ชั้นประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร0และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูวิทยาศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
วิ ท ยาศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝaกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูวิทยาศาสตร0
Contents of science in elementary school; scientific process and skill; desirable
features in science learning; pedagogical content knowledge for science teachers;
assessment of students’ science learning; design lesson plans; teaching practicum in
science classroom and create professional learning community for science teachers
0308433 บาติกเบื้องต.นสําหรับครู
3(1-4-4)
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิ ด ทฤษฎี ประวัติ ความเป[ น มา และวิ วัฒ นาการของงานบาติก การใชวัส ดุอุป กรณ0 และ
ขั้นตอนในการสรางสรรค0ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค0ผลงานเบื้องตน จัดกระบวนการเรียนรูงานบาติกสู:
ชุมชน วิเคราะห0 รูป แบบการสรางสรรค0งานบาติกจากแหล:งชุมชนทองถิ่น ที่ห ลากหลาย เพื่ออนุ รักษ0 และ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอน
Theory of batik history and development; learn material using; step of batik
creative; design and create fundamental batik; learning management to communities;
analysis type of batik creative form different local to conserve and apply learning in
schools
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0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4)
Art Carving and Activities in School
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การแกะสลั ก วั ส ดุ ธ รรมชาติ วั ส ดุ สั งเคราะห0 รู ป แบบของงานแกะสลั ก
เครื่องมือและอุปกรณ0 ที่ใชในการแกะสลัก ปฏิบัติการแกะสลัก การตกแต:งสีสันบนชิ้นงาน การสรางสรรค0
ผลงาน และพัฒนารูปแบบใหม: ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค0ความรูสู:การเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
General knowledge about carving natural materials, synthetic materials; synthetic
work patterns; tools and equipment for carving; practice carving, decorating colors on
pieces of work; work creative and developing new patterns to use in school activities;
integrating knowledge to classroom learning and teaching
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิด รูปแบบ ลักษณะ ของการจัดสถานที่ประชุม สัมมนาในสถานศึกษา นําองค0ความรูทาง
ศิลปะมาประยุกต0ใชในการออกแบบและจัดสถานที่ ฝaกปฏิบัติการจับจีบผาเบื้องตน และการจัดดอกไมขั้น
พื้นฐาน
Concept; patterns, features of location arrangement for seminar in institutes; use
art knowledge to design and arrange location; practice basic draping and flower
arrangement in location arrangement for seminar institute
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teachers and Research of Multicultural Education in Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒนธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในสังคมพหุ วัฒนธรรม
จรรยาบรรณครูนักจัดการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม วิเคราะห0กรณีศึกษางานวิจัยพหุวัฒนธรรม ปeญหา
และผลกระทบเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการออกแบบการ
วิจัยพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
Concepts, theories of multicultural study; teachers with learning management
and research in multicultural society; learning management teacher ethics in multicultural
society; analyze a multicultural research case study; problems and impacts related to
multicultural approaches in classroom, school, and community context; design classroom
multicultural research; write and present a research proposal
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0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตัวบ:งชี้ มาตรฐานและเกณฑ0การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศและระดับสากล ศึกษา
กรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ:งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ0การ
ประกันคุณภาพในระดับการศึกษาต:าง ๆ จัดทํารายงานใหขอเสนอแนะ และนําเสนอผลการประเมิน วิพากษ0
และสรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Indicators, standard and national and international criterion of educational quality
assurances level; cases study of quality evaluation and practicing of quality assurances
based on indicators, standard and criterion of educational quality assurances level; making
reports and comments; present the assessment result, criticism and conclusion for the
development educational quality
0308442 การวัดประเมินแบบเน.นผลลัพธ'
2(1-2-3)
Outcome – based Assessment
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ0 การกํ า หนดผลลั พ ธ0 ก ารเรี ย นรู
การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู การกําหนดเกณฑ0การประเมิน ปฏิบัติการออกแบบการ
วัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลองกับรายวิชา
Concepts, principles and methodology of outcome–based assessment,
determination of learning outcome; creating assessment instruments according to learning
outcomes; specify assessment criteria; practice designing outcome –based assessment
related to the course
0308443 วิทยาการข.อมูลและการวิเคราะห'เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis for Education
ลักษณะของขอมูลเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการขอมูลของสถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูลทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห0ขอมูลดวยหลักการทางสถิติ
นําเสนอและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห0ขอมูลเพื่อการตัดสินใจและใชประโยชน0ทางการศึกษา การสราง
มาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย:างเป[นระบบ
Educational data types, data management in school by using digital technology
and packaged program to survey, collect education data, investigate, analyze data by
statistical concept; presenting and making an analytical report for making decisions and
apply to education; systematically making standard data-base and data keeping
management

- 74 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล แนวคิด ความหมาย รูปแบบ เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรูภาษาไทย การประยุกต0ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย
เพื่ อ ส: งเสริ มศั กยภาพทางภาษาไทยของผู เรี ย นที่ มี ค วามแตกต: า งกั น แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค0ความรูชุมชนและฝaกปฏิบัติโดยใช
โรงเรียนเป[นฐาน
Concepts and theories on Thai language teaching and digital technology; types of
digital technology for Thai language learning; digital technology usage for Thai language
subject learning to enhance linguistic competence of different student; Thai language
teaching approach and digital technology; designed practicum of Thai language teaching,
digital technology and community knowledge; practice learning management using on
schoolbase
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
3(2-2-5)
English Extra-Curriculum Activities Design in School
แนวคิด ทฤษฎีและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ลักษณะและประเภทกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การประยุกต0ใชเทคโนโลยีเพื่อออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส:งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ในสถานศึกษาและชุมชนโดยใชกรณีศึกษา
Concepts, theories, and arrangement of English Extra Curriculum activities in
school; characteristics and categories of extra-curriculum activities; application of digital
technology for designing and giving presentation of English learning activities in school and
community using a case study
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู.วิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ การนําศาสตร0อื่นและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต0ใชในการ
จั ด การเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษ ประเมิ น สมรรถนะทางภาษาของผู เรี ย น แนวคิ ด ความสํ า คั ญ รู ป แบบ
กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ กระบวนการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษ ออกแบบและ
ฝaกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อส:งเสริมการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
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Teaching integrated English; taking other disciplines and digital technology to
apply for English learning management to promote, evaluate learners' English competency;
concepts, importance, patterns, processes of building professional learning community for
English teachers; classroom learning process for English teachers; design English learning to
enhance learners' competency of language use
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเปDนภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะเป[นภาษานานาชาติ การสอนภาษาอังกฤษใน
บริบทต:างๆ ในบริบทสังคมโลก การนําหลักการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอน
ภาษาอั งกฤษ นวั ต กรรมการสอนภาษาอั งกฤษเพื่ อส: งเสริ ม การใชภาษาอั งกฤษในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรม
ประเมิน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ฝaกปฏิบัติโดยใชโรงเรียน
และชุมชนเป[นฐาน
Concepts, English learning theories as an international language; teaching English
in social world context; using principles of English as an international language in English
learning management; English teaching innovations for enhancing English competency in
multicultural society, lifelong learning, English use; evaluation of English skills as an
international language; design English learning activities; practice by using school and
community as contextual base
วิชาเอก
0111111 การพูดเพื่อประสิทธิผล
2(1-2-3)
Effective Speaking
หลักการ ศิลปะ จิตวิทยา และกลวิธีที่ช:วยใหการพูดเกิดประสิทธิผล ศึกษาวิเคราะห0การพูดของ
นักพูดที่น:าสนใจ ฝaกพูดและฝaกวิจารณ0
Principles, art, psychology and techniques in effective speaking; analysis of
speaking techniques of interesting speakers; practice speaking and criticizing
0111112 การคิดและการใช.เหตุผล
3(3-0-6)
Logical Thinking and Reasoning
ความสัมพันธ0ระหว:างภาษากับความคิด การเสนอความคิดดวยการอางเหตุผล ความจริงกับความ
ถูกตอง ขอมูลกับการอางเหตุผลเชิงสถิติและวิทยาศาสตร0 การอางเหตุผลและการเขียนแบบนิรนัยและอุปนัย
การโตแยงและการวิพากษ0วิจารณ0เชิงเหตุผล และการเขียนเชิงเหตุผล
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Relationship between language and thoughts; presentation of thoughts and
reasoning, reality and accuracy; information and statistical and scientific referencing,
reasoning technique and deductive and inductive writing; arguing and logical criticizing and
logical writing
0111113 การรับสารอย(างมีประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
Effective Exposure
ความรูและความสําคัญเกี่ยวกับการรับสาร การใชประโยชน0จากการรับสารในชีวิตประจําวัน
กระบวนการและกลวิธีพัฒนาทักษะการรับสารอย:างมีประสิทธิภาพ
ฝaกปฏิบัติการรับสารจากสื่อสิ่งพิมพ0และสื่ออิเล็กทรอนิกส0
Knowledge and importance of exposure; use of exposure in daily life; processes
and strategies in developing effective exposure techniques; practice message decoding from
printing media and electronic media
0111161 ความรู.ทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Introduction to Thai Literature
ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย ศัพท0วรรณคดี ขนบนิยม แนวความคิด กลวิธีการประพันธ0เพื่อมุ:ง
สรางรสนิยมและสํานึกในคุณค:าของงานทางวรรณศิลป‡ ความสัมพันธ0ของวรรณคดีกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม
General knowledge of Thai literature, lexicon in literature, traditional pattern,
ideas; composition techniques to enhance sense of taste and awareness of seeing values of
literary work; relationship of literature and sociocultural context
0111213 ภาษาสื่อมวลชน
3(2-2-5)
Media Language
ลักษณะการใชภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อมวลชน วิเคราะห0ลักษณะเด:นของการใชภาษาของสื่อแต:
ละประเภท และฝaกเขียน
The use of Thai language in mass media, analysis of dominant characteristics of
the language in each type of media and appropriately practice writing
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0111214 การพูดเฉพาะทาง
3(2-2-5)
Specific Speaking
กลวิ ธี แ ละมารยาทในการพู ด เฉพาะทางรูป แบบต: า ง ๆ ฝa กพู ด เชิ งวิ ช าการ สั มภาษณ0 โตวาที
อภิปราย และสุนทรพจน0
Strategies and etiquettes in different types of specific speaking; practice academic
speaking, interviewing, debating, discussing and giving speech
0111215 การอ(านออกเสียง
3(2-2-5)
Recitation Reading
วิธีการอ:านออกเสียงคําในภาษาไทยใหถูกตอง ชัดเจน มีจังหวะ การกําหนดความดัง
ค:อย น้ําเสียง และลีลาการอ:านใหเหมาะสมกับเนื้อความของสารที่อ:าน ฝaกสํารวจและแกปeญหาการอ:านออก
เสียง และฝaกทักษะการอ:านข:าว อ:านบทสารคดี และอ:านทํานองเสนาะ
Pronunciation of words in Thai language focusing on correctness, clearness,
rhythm, monitoring loudness and softness of the sound, accent and styles appropriate to
type of text being read; survey of problems in recitation reading and solutions; practice of
news reporting, documentary scripts reading and reading in rhythm of prose
0111216 การเขียนเอกสารสํานักงาน
2(1-2-3)
Office Documents Writing
รูปแบบการเขียนเอกสารสํานักงาน วิเคราะห0และฝaกเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุม
และเอกสารธุรกิจประเภทต:าง ๆ
Forms of office documents writing; analyze and practice official letters, meeting
minutes and various types of business documents
0111232 หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
Principle of Thai Language
ลักษณะสําคัญของภาษาไทยที่เป[นความรูที่จําเป[นสําหรับผูสอนภาษาไทย ทางดานเสียง อักขรวิธี
วจีวิภาค และวากยสัมพันธ0 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
Key characteristics of Thai language necessary for teachers of Thai language in
terms of orthography, morphology and syntax including changes in Thai language
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0111243 ภาษาศาสตร'ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Linguistics
ทฤษฎี ภ าษาศาสตร0 พื้ น ฐานที่ เป[ น ความรู ที่ จํ า เป[ น ผู สอนภาษาไทย การวิ เคราะห0 โครงสราง
ภาษาไทย ดาน เสียง คํา ประโยค และความหมาย
Fundamental Linguistics theories necessary for teachers of Thai language; analysis
of Thai language structure in terms of sounds, words, sentences and meaning
0111261 วรรณกรรมวิเคราะห'
3(3-0-6)
Literature Analysis
หลักการวิเคราะห0วรรณกรรม การวิเคราะห0องค0ประกอบดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และศิลปะ
การเขี ยน วิ เคราะห0 คุณ ค:าของวรรณกรรมที่ ศึกษาดานวรรณศิ ล ป‡ ดานอารมณ0 ดานสั งคม ฝa กอ:านและ
วิเคราะห0
Principles in literature analysis; analysis of components in terms of form, content,
language and the art of writing; analysis of writing styles, emotional aspect and social aspect
of selected literature; practice reading and analyzing
0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literary Development
พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต:สมัยสุโขทัยถึงปeจจุบัน ลักษณะเด:นของวรรณคดีไทย แต:ละสมัย
รวมทั้งอิทธิพลที่มีต:อกันระหว:างวรรณคดี สังคม และวิถีชีวิตคนไทย
Development of Thai literature of Sukhothai period through to the present day;
dominant characteristics of Thai literature of each period as well as inter-influences of
literature, society and ways of life of Thai people
0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร'
2(2-0-4)
Literature as Related to History
วิเคราะห0ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร0ดานรูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการ
ประพันธ0 พัฒนาการ การใชวาทกรรม และความสัมพันธ0ระหว:างวรรณคดีกับประวัติศาสตร0 ศึกษางานคนควา
ที่เกี่ยวของ
Analysis of specific characteristics of historical literature in terms of form, content,
the art of composition; use of discourse; relationship of literature and history including study
of related works
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0111264 วรรณคดีนิราศ
2(2-0-4)
Niras Literature
รูปแบบ เนื้อหา ศิลปะการประพันธ0 พัฒนาการของวรรณคดีนิราศ วิเคราะห0 และวิจารณ0
Form, content, the art of composition; development of Niras literature; an
analytical and critical review of Niras literature
0111265 วรรณคดีนิทาน
2(2-0-4)
Literature from tale
ลักษณะ ที่มา พัฒนาการของวรรณคดีนิทานไทย วิเคราะห0และประเมินค:าวรรณคดีนิทานโดย
เนนดานวรรณศิลป‡ แนวคิด และบทบาทในสังคมไทย
Characteristics, background and development of Thai tale literature; analysis and
evaluation of tale literature focusing on literary art, ideas and role in Thai society
0111311 การใช.ภาษาไทย
3(2-2-5)
Art Thai Language Usage
หลักการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายใหสัมฤทธิผล วิเคราะห0กลวิธีการใชภาษา ถอยคํา สํานวน
ไทย การใชภาษาผ:านสื่ออิเล็กทรอนิกส0 วิเคราะห0ปeญหาและการแกปeญหาการใชภาษาไทย
Principles of using language for effective communication; analysis of strategies in
language use, phrases and Thai idioms
0111312 การเขียนร.อยแก.ว
2(1-2-3)
Prose Writing
ความรูทั่วไปและกลวิธีการเขียน การใชภาษา การวางโครงเรื่อง การเขียนย:อหนา เรียงความ
ความเรียงและการเขียนทางวิชาการ โดยเนนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห0ขอมูล ฝaกเขียนและวิจารณ0
General knowledge and writing strategies ; language use ; drafting ; paragraph
writing, essay writing, composition and academic writing emphasizing data collection and
data analysis ; practice writing and criticizing
0111313 การเขียนและการพูดเพื่อประชาสัมพันธ'
2(1-2-3)
Writing and Speaking for Public Relations
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียนข:าวประชาสัมพันธ0 ฝaกเขียนและฝaกพูด
Forms, contents, language and techniques in writing news for public relations;
practice writing and speaking
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0111314 การเขียนสารคดี
2(1-2-3)
Non-Fiction Writing
ความหมาย ประเภท องค0ประกอบ หลักและกลวิธีการเขียนสารคดีในสื่อสิ่งพิมพ0 วิทยุและ
โทรทัศน0
Meaning, types, components, principles and writing strategies of non-fiction in
printing media, radio and television
0111315 การเขียนร.อยกรอง
2(1-2-3)
Poetry Writing
ฉันทลักษณ0 การใชฉันทลักษณ0ใหเหมาะสมกับเนื้อหา กลวิธีการเขียนรอยกรองแบบต:าง ๆ
ฝaกเขียนและฝaกวิจารณ0
Prosody, and its use of appropriate content; strategies in writing different kinds of
poetry; practice writing and criticizing poems
0111316 การเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing
ความหมาย ประเภทองค0 ประกอบ และกลวิธีการเขียนทางวิชาการ สืบคนและเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใชในการเขียนทางวิชาการ ฝaกวิเคราะห0 วิจารณ0 และฝaกเขียน
Meaning, type, component and technique in academic writing; searching and
collecting information needed for academic writing; the practice of analyzing, criticizing and
writing
0111321 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Thai Language in Social and Cultural Contexts
ความสัมพันธ0ระหว:างภาษากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ:งศึกษาและฝaกการใชภาษาให
เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ
Relationship between language and social and cultural context focusing on
studying and practici the use of language appropriate to a particular context
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0111332 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
2(2-0-4)
Pali and Sanskrit in Thai
ศึกษาระบบเสียง ระบบคําในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ความเกี่ยวของระหว:างภาษาบาลีและ
สันสกฤตกับภาษาไทย ลักษณะการยืม การปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูปคํา การรับคําและ
ความหมายจากภาษาบาลีและสันสกฤตมาสู:ภาษาไทย
Sound system; Pali and Sanskrit word system; connection between Pali and
Sanskrit; characteristics of borrowed words; sound, orthography, and word variation; word
use and meaning of Pali and Sanskrit words in Thai
0111333 ภาษาเขมรในภาษาไทย
2(2-0-4)
Khmer in Thai
ระบบเสียง ระบบคําในภาษาเขมร ความเกี่ยวของระหว:างภาษาเขมรกับภาษาไทย ลักษณะการ
ยืม การปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูปคํา การรับคําและความหมายจากภาษาเขมรมาสู:ภาษาไทย
Phonology and morphology of the Khmer language; relations between the Khmer
language and thai language, borrowing style, changes in sounds, orthography, word form;
acceptance of words and meanings of the Khmer language into Thai language
0111334 ภาษาศาสตร'จิตวิทยา
2(2-0-4)
Psycholinguistics
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร0จิตวิทยา การเรียนรูภาษาของมนุษย0 ภาษากับสมอง และความ
บกพร:องทางภาษา เพื่อนําความรูไปประยุกต0ใชในการเรียนการสอน
General knowledge in psycholinguistics, human language learning, language and
brain and language disability; application of knowledge in teaching and learning
0111342 ภาษาไทยถิ่น
2(2-0-4)
Thai Dialects
หลั กการวิ เคราะห0 ภ าษาถิ่ น ลั กษณะเฉพาะของภาษาไทยถิ่ น ดานระบบเสี ยง ระบบคํ า ระบบ
วากยสัมพันธ0 และความหมาย เก็บและวิเคราะห0ขอมูลภาษาถิ่นใต
Principles in dialect analysis, specific characteristics of dialect regarding phonology,
morphology, syntax and meaning; practice of collecting and analyzing information of dialects
of southern Thailand
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0111343 ระบบไวยากรณ'ไทย
2(2-0-4)
Thai Syntax
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ0 ระบบคํา และระบบวากยสัมพันธ0ของภาษาไทยโดยใช
ระเบียบวิธีภาษาศาสตร0
Basic knowledge of grammar theories, morphology and syntax of Thai language
through the use of the linguistic methodology
0111361 วรรณกรรมวิจารณ'
2(2-0-4)
Literature Criticism
แนวทางการวิจ ารณ0 วรรณกรรม ศึ กษาบทวิจ ารณ0 วรรณกรรมของนั กวิจ ารณ0 ไทยในอดี ต และ
ปeจจุบัน วิจารณ0วรรณคดีโบราณและวรรณกรรมปeจจุบัน
Approaches in literature criticism, study critiques by Thai critics of the past and the
present practice criticizing old and contemporary literature
0111362 วรรณกรรมปaจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literature
ความเป[นมา ลักษณะ และสภาพของวรรณกรรมปeจจุบัน วิเคราะห0และประเมินค:าวรรณกรรม
โดยเนนคุณค:าทางวรรณศิลป‡ แนวคิด และบทบาทต:อสังคม
Background, characteristics and state of contemporary literature; analysis and
evaluation of literature emphasizing the value of literary art, ideas and role in the society
0111363 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
ลักษณะเด: น อัน แสดงถึงความเป[ น เลิ ศของวรรณคดีไทยประเภทต: าง ๆ ที่ ไดรับ ยกย:อง ในดาน
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และศิลปะการประพันธ0ตลอดจนคุณค:าที่ปรากฏในวรรณคดีเอกของไทย
Dominant characteristics reflecting state of excellence of different types of
prestigious Thai literature regarding form, content, ideas, the art of composition, and value as
found in masterpieces of Thai literature
0111364 วรรณคดีการละคร
2(2-0-4)
Drama Literature
การวิเคราะห0วรรณคดีการละครในดานลักษณะประเภท คุณค:า ประวัติความเป[นมาและปeจจัย
ต:าง ๆ ที่มีอิทธิพลต:อวรรณคดีการละคร ความสัมพันธ0ระหว:างวรรณคดีการละครกับศาสตร0อื่น
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Aanalysis of drama literature regarding characteristics, types, values, background
and factors influencing drama literature; relationship between drama literature and other
domains
0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี
2(2-0-4)
Literature as Related to Custom
รูป แบบ เนื้อหา ศิลปะการประพั นธ0 และความสัมพัน ธ0ระหว:างวรรณคดีป ระเพณี กับสังคมเก็ บ
ขอมูลและวิเคราะห0วรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณีในทองถิ่น
Form, content, the art of composition and relationship of literature as related to
custom and the society; practice collecting and analyzing information regarding local
literature as related to local custom
0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา
2(2-0-4)
Buddhism Literature
ลักษณะ ประเภท ศิลปะการประพันธ0 พัฒนาการ และคุณค:าของวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่มีต:อ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
Characteristics, type, the art of composition, development and value of Buddhist
literature on Thai society and culture
0111381 คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความรูทั่ วไปเกี่ย วกั บคติชนวิทยา ความสัมพั นธ0ระหว:างคติชนวิทยากับ ภาษาและวรรณกรรม
วิธีการเก็บขอมูลภาคสนามตามระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา เก็บและศึกษาขอมูลภาคสนาม
General knowledge of folklore, relationship of folklore and language and literary
works, methods in collecting fieldwork data following folklore methodology; practice
collecting and studying fieldwork data
0111411 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Children’s Literature Writing
ลักษณะ ประเภท องค0ประกอบ ขั้นตอน กลวิธีการเขียน และการประเมินคุณภาพวรรณกรรม
สําหรับเด็ก ฝaกเขียนและประเมินคุณภาพ
Characteristics, types, components, work steps, writing strategies and evaluation of
quality of children’s literature; practice writing and evaluating quality
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0111412 วรรณกรรมรางวัล
2(2-0-4)
Award winning Literature
ความเป[นมา ลักษณะเด:น ลักษณะเฉพาะ ของรางวัลต:าง ๆ วิเคราะห0วรรณกรรมบางเรื่องที่ไดรับ
รางวัล ดานรูปแบบ กลวิธีทางวรรณศิลป‡ เนื้อหา และคุณค:า
Background, dominant characteristics, uniqueness of awards; analyses of awarded
literary works regarding forms, techniques in the art of composition, contents and values
0111421 ภาษาไทยในฐานะภาษาต(างประเทศ
3(2-2-5)
Thai as a Foreign Language
ศึกษาโครงสรางภาษาไทยทั้งในระดับเสียง คํา วากยสัมพันธ0 และความหมายรวมถึงวัฒนธรรมไทย
ที่ อธิบ ายเป[ น ภาษาอั งกฤษ มุ มมองของนั กวิช าการชาวต:า งชาติ ต: อลั กษณะสํ าคั ญ ของภาษาไทย แนวทาง
การศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาต:างประเทศของชาวต:างชาติ บทบาทของภาษาไทยในบริบทสังคมโลก
Study of Thai language structure at the levels of sounds, words, syntax, and
semantics; Thai culture explained in English; perceptions of foreign academicians towards
Thai language characteristic; possibility in studying Thai as an international language; roles of
Thai language in global world
0111431 ภาษาต(างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Languages in Thai
ความเป[นมาของคํายืมภาษาต:าง ๆ ในภาษาไทย ลักษณะของภาษาที่ไทยยืมคํามาใช
การเปลี่ยนแปลงทางดานเสียง รูปคํา และความหมายของคํายืม การบัญญัติศัพท0และการทับศัพท0
Background of loan words in Thai language; characteristics of the loan words used
in Thai language; changes in sound, word form and meaning of loan words; prescribing and
transcribing words
0111432 ภาษาไทยต(างสมัย
2(2-0-4)
Thai in Different Periods
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา ลักษณะภาษาไทยสมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร0
Fundamental knowledge in changes of language, characteristics of Thai language
in Sukhothai period, Ayudhaya period and Rattanakosin period
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0111433 นิรุกติศาสตร'ไทย
2(2-0-4)
Thai Etymology
หลักนิรุกติศาสตร0เพื่อเป[นพื้นฐานในการวิเคราะห0ประวัติคํา สํานวนในภาษาและวรรณคดีไทย
และวิเคราะห0การใชภาษาผ:านประสบการณ0
Etymology principles used as conceptual base in analyzing background of words,
idioms and expressions in Thai language and literature; hand-on experience in analyzing the
said matters
0111441 อรรถศาสตร'ไทย
2(2-0-4)
Thai Semantics
นิยาม องค0ประกอบ และประเภทของความหมาย ความหมายของรูปภาษาในระดับเสียง ระดับ
คํา ระดับประโยค และระดับสัมพันธสาร
Definitions, components and types of meaning; meaning of the language forms of
different levels ranging from sound, word, sentence and connected discourse
0111442 การสื่อสารข.ามวัฒนธรรม
2(1-2-3)
Cross-cultural communication
ความสําคัญของภาษาในฐานะที่เป[นส:วนหนึ่งของวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต:อมุมมอง
ความคิด และค:านิยมของชนชาติต:าง ๆ ในการติดต:อสื่อสาร โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน
Significance of the language as one component of culture; influences of culture
on perceptions, thoughts and values of different ethnic groups in communication, especially
of those in the ASEAN community
0111451 สัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5)
Seminar on Thai Language
หลักการสอนหลักภาษา และวรรณกรรม วิเคราะห0แบบเรียน และบูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนภาษาไทย
Instructional principles, grammar and literary works, textbook analysis and an
integration of these aspects in the teaching of Thai language
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0111452 แบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Textbooks
วิเคราะห0ประเภท ลักษณะ และพัฒนาการของหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ความสอดคลองของ
หนังสือแบบเรียนไทยกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม
Analysis of types, characteristics, and development of Thai textbooks; relevancy of
Thai textbooks and the curriculum for basic education, society and culture
0111461 วรรณกรรมท.องถิ่น
2(2-0-4)
Regional Literature
ความหมาย ประเภท รูปแบบ และคุณค:าของวรรณกรรมทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลวรรณกรรม
ทองถิ่นภาคใต เพื่อวิเคราะห0รูปแบบ เนื้อหาภาษา และคุณค:า
Meaning, types, forms and value of regional literature; practice collecting data
regarding local literature of southern Thailand for analyzing forms, language contents and
values
0111462 วรรณกรรมการเมือง
2(2-0-4)
Politics Literature
ความหมายของวรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง ความสัมพันธ0ระหว:างวรรณกรรมกับการเมือง ภาพ
สะทอนและอุดมคติทางการเมืองแนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห0วรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง และวิเคราะห0
วิจารณ0
Meaning of literature as related to politics, relationship of literature and politics,
reflection and concepts of political ideal; theories in analysis of literature as related to
politics; practice of analyzing and criticizing
0111463 อิทธิพลของวรรณกรรมต(างประเทศที่มีต(อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Influences of Foreign Literature on Thai Literature
อิทธิพลของวรรณกรรมต:างประเทศที่มีต:อวรรณกรรมไทยทั้งที่เป[นวรรณกรรมแปล
แปลง และแต:งในดานรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และแนวคิด
Influences of foreign literature on Thai literature involving translated literature,
adapted literature and solely written in terms of form, content and concepts

- 87 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0111471 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Innovation for Thai Teaching
นวัตกรรมการสอนรูปแบบต:าง ๆ วิเคราะห0รูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการสอนภาษาไทย
ฝaกสราง ทดลองใช และประเมินนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหรือแกปeญหาการสอนภาษาไทย การนําเสนอในรูปแบบ
งานวิจัย
Variety of instructional innovation; analysis of design of innovation suitable for the
teaching of Thai language; practice of developing, trying out and evaluating innovation to
solve problems in the teaching of Thai language; presentation of innovation through
research
0111472 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Teaching Thai Research Approach
วิเคราะห0ประเด็นปeญหาดานการสอนภาษาไทย ฝaกเขียนและเสนอโครงร:างการศึกษาวิเคราะห0
ปeญหาโดยใชระเบียบวิธีวิจัย
Analysis of problems in Thai language teaching; practice of writing and presenting
a proposal on analysis of problems through research approach
0111473 กลวิธีการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Teaching Technique
วิเคราะห0หลักสูตรภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับหลักภาษา การใชภาษาไทย
ฝaก เขียนแผนการจัดการเรียนรู และออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ระดับผูเรียน ฝaกสอนหลักภาษา การใชภาษาไทยในสถานการณ0จําลอง
Analysis of Thai language curriculum for basic education related to Principle of
Thai Language ,Thai language usage, writing learning plan, designing learning process suitable
to content and level of learners; practice teaching in simulation
0111474 กลวิธีการสอนวรรณคดี
3(2-2-5)
Literature Teaching Technique
วิเคราะห0หลักสูตรภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับวรรณคดี ฝaกเขียนแผนการ
จัด การเรียนรู และออกแบบการจัด กระบวนการเรี ยนรูดวยกลวิ ธีที่เหมาะสมกั บ เนื้ อหาและระดั บ ผู เรีย น
ฝaกสอนวรรณคดีไทยในสถานการณ0จําลอง
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Aanalysis of Thai language curriculum for basic literature education, writing,
learning plans, designing learning process suitable to contents and levels of learners;
practice teaching in simulation
0111476 การประยุกต'วรรณกรรมเพื่อการสอน
2(2-0-4)
Application of Literary Works for Teaching
แนวทางการเลื อกวรรณกรรม สภาพการประยุ กต0 วรรณกรรม สรางสรรค0 ลั กษณะและวิ ธีการ
ประยุกต0วรรณกรรมประเภทต:าง ๆ เพื่อการเรียนการสอน
Guidelines for selecting literary works, the state of literary works application, form and
methods in applying literary works for teaching and learning
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Literature with Society and Culture
ความสัมพันธ0ระหว:างวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมทั้งดานอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่
มีต:อวรรณกรรม และดานที่วรรณกรรมมีอิทธิพลต:อสังคมและวัฒนธรรม
Relationship between literature and society and culture in terms of influence of
society and culture on literature and those of the literature on society and culture
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน(ง และคุณวุฒิของอาจารย'
3.2.1 อาจารย'ประจําหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาวปริยากรณ0 ชูแกว

2

นางสาวศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์

3

นางสาวอลิสา คุม: เคี่ยม

4

นายธีรยุทธ0 เกณบุตร

5

นางสาววรินธร เบญจศรี

6

นายมาโนช ดินลานสกูล

7

นายฉันทัส ทองช:วย

ตําแหน(งทาง
วิชาการ
อาจารย0

คุณวุฒิ

ศศ.ม.
กศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
อาจารย0
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อาจารย0
ปร.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อาจารย0
ศศ.ม.
กศ.บ.
อาจารย0
ปร.ด.
ศษ.ม.
กศ.บ.
ผูช:วยศาสตราจารย0 ศศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
อาจารย0
อ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ป

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ

2557
2552

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาศาสตร0ประยุกต0
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตร0 - ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาศาสตร0
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาไทย

ม.สงขลานครินทร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.เกษตรศาสตร0
ม.ทักษิณ
ม.สงขลานครินทร0
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม:
ม.ทักษิณ
ม.นเรศวร
ม.ทักษิณ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

2543
2538
2562
2546
2542
2554
2549
2556
2549
2545
2553
2545
2528
2526
2519
2515

- 90 ลําดับที่
8

9

10

11

12

ตําแหน(งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
นางสาวประภัสสร ภัทรนาวิก
ผูช:วยศาสตราจารย0 อ.ด.
อ.ม.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
นางสาวจริญญา ธรรมโชโต
อาจารย0
Ph.D.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
นางสาวสมิทธ0ชาต0 พุมมา
อาจารย0
ปร.ด.
อ.ม.
บธ.บ.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
นางสาวพัชลินจ0 จีนนุ:น
ผูช:วยศาสตราจารย0 อ.ด.
อ.ม.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
นางสาวปรียารัตน0 เชาวลิตประพันธ0 อาจารย0
อ.ด.
อ.ม.
อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ชื่อ-นามสกุล
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สาขาวิชา

สถาบัน

ป

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร0

2552
2538
2533

Linguistics
ภาษาศาสตร0
ศิลปะ
ภาษาศาสตร0
ภาษาไทย
การจัดการทั่วไป
ภาษาไทย

La Trobe University, Australia
ม.ธรรมศาสตร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.มหิดล
ม.ศิลปากร
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.ทักษิณ

2552
2540
2536
2555
2546
2544
2543

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.ทักษิณ

2555
2547
2543

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย

2559
2548
2544
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13

นายวราเมษ วัฒนไชย

ตําแหน(งทาง
วิชาการ
อาจารย0

14

นางป^ยธิดา คงวิมล

อาจารย0

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ
อ.ม.
ร.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.

มคอ.2 ปริญญาตรี
สาขาวิชา

ภาษาไทย
การระหว:างประเทศ
ภาษาไทย
ศึกษาศาสตร0 - ภาษาไทย

สถาบัน
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.สงขลานครินทร0

ป
2549
2540
2550
2544
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3.2.2 อาจารย'พิเศษ
เป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว:าดวย หลักเกณฑ0และวิธีการแต:งตั้งอาจารย0พิเศษ
พ.ศ. 2551 ลงวันที่1 สิงหาคมพ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ขอ 10.1.3 อาจารย0ผูสอน วรรคที่ 2 “ในกรณีของอาจารย0พิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท
แต:ทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท:า และมีประสบการณ0การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน
มาแลวไม:นอยกว:า 6 ป> ทั้งนี้ อาจารย0พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม:เกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย0
ประจําเป[นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น”
4. องค'ประกอบเกี่ยวกับการฝŽกภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู.ของประสบการณ'ภาคสนามมีดังนี้
4.1.1 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห0งานครู การแสวงหาความรู และการจัดการความรู
ในสถานการณ0ปฏิบัติประสบการณ0วิชาชีพครู
4.1.2 แสดงสมรรถนะการเป[นผูช:วยครูในสถานศึกษาร:วมแกปeญหาและพัฒนาผูเรียนใน
สถานการณ0ปฏิบัติประสบการณ0วิชาชีพครู
4.1.3 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย:างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0 และแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานการณ0ปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษา
4.1.4 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ครูสรางนวัตกรรมวิจัยพัฒนาผูเรียนและ
เผยแพร:
แนวทางดํ าเนิ น งานเพื่ อใหบรรลุ ผ ลการเรี ยนรูประสบการณ0 ภ าคสนาม เป[ น ไปตามสมรรถนะที่
กํ า หนดตามเกณฑ0 ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู ภายใตการนิ เทศของอาจารย0 นิ เทศก0 ครู พี่ เลี้ ย ง และผู บริ ห าร
สถานศึกษา โดยการกํากับดูแลของหน:วยฝaกสอนฝaกงานคณะศึกษาศาสตร0ประกอบดวยการปฎิบัติการสอน
ในสถานศึ กษา (professional practice) ต:อเนื่องตลอด 4 ชั้นป> ที่ศึกษา รวมเวลา 30 สัป ดาห0 จํานวน 12
หน:วยกิต แบ:งเป[น 4 วิชาตามระดับสมรรถนะการเรียนรูที่คาดหวังคือ
ชั้นปที่ 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะใหรูรอบงานครูเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ไดแก:รายวิชา
0308100การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1(จํานวน 2 หน:วยกิต 90 ชั่วโมง)
ชั้นปที่ 2 ปฏิบัติการสอนเป[นผูช:วยครูในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ไดแก: รายวิชา 0308200
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (จํานวน 2 หน:วยกิต 90 ชั่วโมง)
ชั้ น ปที่ 3 ปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ ก ษา ลั กษณะจั ด การเรี ย นรู ในสถานการณ0 จ ริ งเป[ น เวลา 4
สัปดาห0 โดยนําความรูวิชาเอกมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัด
ประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย:างมีประสิทธิภาพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูไดแก: รายวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3(จํานวน 2 หน:วยกิต 90
ชั่วโมง)
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ชั้นปที่ 4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะปฏิบัติงานหนาที่ครูเป[นเวลา 1 ภาคเรียน (18
สัปดาห0) โดยนิสิตตองปฏิบัติการสอนวิชาเอก(หรือวิชาโทที่สอดคลองกับกลุ:มสาระการเรียนรู กรณีวิชาเอกโท)และปฏิบัติงานอื่นๆในวิชาชีพครู ทั้งนี้ใหเป[นไปตามเกณฑ0 มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดเนนจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู การบูรณาการในการจัดการเรียนรู การใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบ วิธีสอน และเทคนิค
การสอนไดเหมาะสม ใชการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจัดทําบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนและการเผยแพร: มีแหล:งเรียนรู และ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเป[นสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย:างมีคุณภาพ ทันสมัย ไดแก:รายวิชา0308400การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (จํานวน 6 หน:วยกิต 270 ชั่วโมง)
4.2 ช(วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นป>ที่ 1- 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การปฏิบัติการสอน และปฏิบัติงานในสถานศึกษา กําหนดใหปฎิบัติการสอนก:อนเป^ดภาคเรียนที่ 2
เป[นเวลา 1 สัปดาห0 และวันพุธของแต:ละสัปดาห0 ต:อเนื่อง 15 สัปดาห0 ตลอด 4 ป> รวมระยะเวลาเท:ากับ 1 ป>
และมีการปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน ทั้งนี้เป[นไปตามเกณฑ0มาตรฐานวิชาชีพ ภายใตการบริหาร
จัดการของหน:วยฝaกสอนฝaกงาน คณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ข.อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย(อ
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาเฉพาะ 1 เรื่อง
หัวขอวิจัยในชั้นเรียนขึ้นอยู:กับบริบทสภาพจริง และนําเสนอบทความวิจัย ทั้งนี้จะตองใหเสร็จสิ้นก:อนสําเร็จ
การศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู.
5.2.1 มีความรูในกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
5.2.2 มีมีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
5.2.3 มีคุณลักษณะเป[นครูนักวิจัย
5.2.4 การนําเสนอและเผยแพร:ผลการวิจัยในลักษณะเอกสารทางวิชาการหรือบทความ
5.3 ช(วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นป>ที่4
5.4 จํานวนหน(วยกิต
เป[นส:วนหนึ่งในรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 6 หน:วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการสรางเครือข:ายความร:วมมือกับโรงเรียนร:วมพั ฒ นาวิชาชีพครูในลักษณะ MOU มีการจั ด
ปฐมนิเทศก:อน ระหว:าง และหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการจัดใหอาจารย0นิเทศก0ทั้งวิชาชีพครู
และวิช าเอกจากคณะศึ กษาศาสตร0 คณะวิท ยาศาสตร0 และคณะมนุ ษยศาสตร0 และสังคมศาสตร0และคณะ
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ศิลปกรรมศาสตร0 รวมถึงจัดระบบอาจารย0พี่เลี้ยง อาจารย0นิเทศก0วิชาชีพครู วิชาเอกและผูบริหาร ครูพี่เลี้ยง
เป[ น ผู ใหคําปรึกษาแนะนําช: วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิ บั ติการสอนในสถานศึกษาและจนกระทั่ งจบ
กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของหน:วยฝaกสอนฝaกงาน คณะ
ศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยในชั้นเรียน และประเมินผลจากผลสําเร็จของ
งานวิจัย โดยอาจารย0นิเทศก0วิชาชีพครู และการสะทอนคิดของนิสิต
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู. กลยุทธ'การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (Expected Learning Outcome; ELO)
นอกจากคุณลักษณะพิเศษตามวิชาชีพครูแลว ยังมีคุณลักษณะพิเศษอื่น ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ (ELO)
กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนิสิต
1. เป[นครูที่มีทักษะการใช
- จัดรายวิชาที่ส:งเสริมใหผูเรียนไดฝaกฝน 0111311
ภาษาไทยในเชิงวิชาการและ
0111111
ทักษะการใชภาษาไทยทั้งเป[นเชิงวิชาการ
สรางสรรค0
0111315
และเชิงสรางสรรค0
0111232
- จัดกิจกรรมที่ส:งเสริมใหแสดงออกทาง
0111312
ทักษะการใชภาษาสม่ําเสมอ
- จัดการเรียนการสอนที่ส:งเสริมใหนิสิตมี 0111315
ความรู มีความสามารถ มีทักษะ มีความชา 0111216
นาญ
0111432
- Active learning
0111113
- Work/School-integrated learning
- Project-based learning
- Problem-based learning
- Research-based learning
- Cooperative learning
2. เป[นครูผูนําทางปeญญา
0111261
- การจัดการเรียนการสอนที่ส:งเสริมให
(Innovative Teacher)ที่มี
นิสิตเรียนรูดวยตนเอง โดยใชการสอนที่เนน 0111311
ความรอบรู ทันสมัย ทันต:อการ ผูเรียนเป[นสําคัญ และการสืบคน วิเคราะห0 0111317
เปลี่ยนสรางแรงบันดาลใจให
0111315
สังเคราะห0ความรูและสรางงาน
ผูเรียนใฝvเรียนรูและพัฒนางาน - จัดกิจกรรมการเก็บขอมูลภาคสนาม การ 0111452
ร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0 มี เขาฟeงการบรรยายทางวิชาการ
0111461
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
- Active learning
- Work/School-integrated learning
- Project-based learning
- Problem-based learning
- Research-based learning
- Cooperative learning

รายวิชา
การใชภาษาไทย
การพูดเพื่อประสิทธิผล
การอ:านออกเสียง
หลักภาษาไทย
การเขียนรอยแกว
การเขียนรอยกรอง
การเขียนเอกสาร
สํานักงาน
ภาษาต:างสมัย
การรับสารอย:างมี
ประสิทธิภาพ

วรรณกรรมวิเคราะห0
หลักภาษาไทย
การเขียนรอยแกว
การเขียนรอยกรอง
แบบเรียนภาษาไทย
วรรณกรรมทองถิ่น
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- 96 คุณลักษณะพิเศษ (ELO)
3. เป[นครูนักคิด นักบูรณาการ
ความรูทางภาษาไทย และการ
เรียนการสอนอย:างสรางสรรค0
สามารถบูรณาการวิชาชีพครู
เนื้อหา วิธีการสอนในวิชาเฉพาะ
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู

กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนิสิต
- จัดรายวิชาที่ส:งเสริมการคิด และการบูร
ณาการ
- การสะทอนคิดเกี่ยวกับรูปแบบในการ
พัฒนาตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อใหกาวทันความ เปลี่ยนแปลงต:างๆ
- การเรียนรูและพัฒนาตนเอง ผ:าน
School-based learning โดยเรียนรูผ:าน
มุมมองและ ประสบการณ0ของนักปฏิบัติ
และประสบการณ0จากครูผูสอน โดยตรงใน
สถานศึกษา
- จั ดโครงการเตรี ย มความพรอมนิ สิ ต ก: อ น
ออกฝaกสอน

0111261
0111311
0111317
0111315
0111452
0111461
0111471
0111472
0111473
0111474

รายวิชา
วรรณกรรมวิเคราะห0
หลักภาษาไทย
การเขียนรอยแกว
การเขียนรอยกรอง
แบบเรียนภาษาไทย
วรรณกรรมทองถิ่น
นวัตกรรมการสอน
ภาษาไทย
การวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย
กลวิธีการสอน
ภาษาไทย
กลวิธ–การสอน
วรรณคดี
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4. เป[นครูดีที่มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0 คิด
ริเริ่มและพัฒนางานดาน
ภาษาไทยอย:างสรางสรรค0 มี
ภาวะผูนําทางวิชาการและ
วิชาชีพ สามารถชี้นําและ
ถ:ายทอดความรูทางดาน
ภาษาไทยแก:สถานศึกษา ชุมชน

กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนิสิต
- จัดกิจกรรมโครงการที่ส:งเสริมการคิด
วิเคราะห0 สังเคราะห0 คิดริเริ่ม
- ส:งเสริมความเป[นเป[นเลิศดานการสอน
ภาษาไทย โดยมีโครงการความเป[นเลิศ
ทางดานการสอนภาษาไทย
- สาขาวิชาจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีดานภาษา วรรณกรรม
และวํฒนธรรมศึกษา ใหนิสิตนําผลงานใน
รายวิชานําเสนอในงาน
- จัดรายวิชาส:งเสริมความสามารถดานการ
คิดวิเคราะห0 สังเคราะห0ริเริ่มและพัฒนางาน
ดานภาษาไทยอย:างสรางสรรค0 มีภาวะผูนํา
ทางวิชาการและวิชาชีพ
- การกําหนดสถานการณ0ทาง
จริยธรรมและร:วมวิพากษ0โดย ใชหลักการ
ทางดานคุณธรรม และจริยธรรมและหา
แนวทาง ในการแกไขปeญหาทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรมได
- การจัดการเรียนการสอนโดย
เนนกรณีศึกษา (Case study) เพื่อใหเขาใจ
เรียนรู และซึมซับ การประพฤติตนเป[น
แบบอย:าง ที่ดีทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรมสามารถส:งเสริมและ ประยุกต0ไปสู:
การปฏิบัติได

0111261
0111431
0111311
0111317
0111315
0111452
0111461
0111471
0111472
0111473
0111474

รายวิชา
วรรณกรรมวิเคราะห0
ภาษาต:างประเทศใน
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
การเขียนรอยแกว
การเขียนรอยกรอง
แบบเรียนภาษาไทย
วรรณกรรมทองถิ่น
นวัตกรรมการสอน
ภาษาไทย
การวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย
กลวิธีการสอน
ภาษาไทย
กลวิธ–การสอน
วรรณคดี
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5. สรางและประยุกต0ใชความรู
จากการทําวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนให
เป[นนวัตกร รวมทั้งการถ:ายทอด
ความรูแก:ชุมชน

กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนิสิต
- การจัดการเรียนการสอนที่ส:งเสริมให
นิสิตเรียนรูดวยตนเอง โดยใชการสอนที่เนน
ผูเรียนเป[นสําคัญ และการสืบคน วิเคราะห0
สังเคราะห0ความรูและสรางสรรค0งาน
- ส:งเสริมใหนิสิตนพผลงานการสรางสรรค0
ออกเผยแพร:ในวงวิชาการ
- การจัดการเรียนการสอนโดยเนน
Project based learning เพื่อส:งเสริมและ
สนับสนุนการ เรียนรูแบบรับใชสังคม
กิจกรรมสัมพันธ0ชุมชน และการมุ:งเนน
Problem-based Learning
- จัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุนความ
สนใจของผูเรียน โดยเนน Phenomenonbased learning รวมถึงการใช projectbased learning เพื่อใหผูเรียนมีทักษะใน
การ เป[นนักนวัตกรรมและมี ความคิด
สรางสรรค0
- Active learning
- Work/School-integrated learning
- Project-based learning
- Problem-based learning
- Research-based learning
- Cooperative learning

0111317
0111315
0111452
0111471
0111472
0111473
0111474

รายวิชา
การเขียนรอยแกว
การเขียนรอยกรอง
แบบเรียนภาษาไทย
นวัตกรรมการสอน
ภาษาไทย
การวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย
กลวิธีการสอน
ภาษาไทย
กลวิธ–การสอน
วรรณคดี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต(ละด.าน
ผลการเรียนรู.ที่คาดหวัง (ELOs)
1. ด.านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม
พื้นฐาน มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีจิตวิญญาณความ
เปDนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
สําหรับครูภาษาไทย เปDนครูนักพัฒนาที่มีทักษะการ
พัฒนาผู.เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความ
เสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย0ต:องานที่ไดรับ
มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป[นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
สําหรับครูภาษาไทย
1.2 ประพฤติตนอยู:ในศีลธรรมอันดี เอาใจใส:
ยอมรับความแตกต:างระหว:างบุคคล สรางความเท:า
เทียม ความเสมอภาคในการเรียนรูของผูเรียน และ
สรางคุณค:าจากความแตกต:างระหว:างบุคคล ความ
หลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม สะทอนอัตลักษณ0
ครูภาษาไทยนักพัฒนา
ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามบทบาทหน.าที่
มีความรับผิดชอบต(อตนเองและต(อสังคม

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.
1.1 ก ารเรี ย น รู ผ: าน กระบ วน การ
วิเคราะห0 และสะทอนความคิดดวยกิจกรรม
การเรียนรูเป[นรายบุคคล และรายกลุ:มสู:การ
สรางความเขาใจดวยตนเองผ: า นการเขี ย น
อนุทินสะทอนผลการเรียนรู
1.2 การเรี ย นรู ผ: านประสบการณ0 ต รง
เช:น การแสดงบทบาทสมมติ การทํากิจกรรม
กลุ:ม การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน0
1.3 การเรีย นรูจากตนแบบ เช: น กรณี
ตัวอย:างบุคคลในสังคมหรือทองถิ่น ครูผูสอน
เพื่อน วิทยากร หรือบุคคลในประวัติศาสตร0
1.4 การเรียนรูผ:านวัฒนธรรมองค0กร ที่
ปลูกฝeงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้ น เรี ย นใหตรงเวลาตลอดจนการแต: งกายที่
เป[นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.5 การสอดแท รกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาโดยอาจารย0
ผู สอน รวมทั้ ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส: ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม เช:น การยกย:องนิสิตที่ทํา

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
1.1 อาจารย0ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกของนิ สิ ต เช:น การ
ตรงเวลาของนิ สิตในการเขาชั้นเรียน การส: ง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร:วมกิจกรรม
1.2 อาจารย0และนิสิตประเมินจากความ
พรอมเพรียงของนิสิตในการเขาร:วมกิจกรรม
ต:าง ๆ
1.3 นิ สิ ต ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ดวย
ตนเอง ก:อนและหลังการเรียน
1.4 ผู ใชบั ณ ฑิ ตประเมิ น คุ ณ ธรรม
จริยธรรมบัณฑิตจากการปฏิบัติงาน
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1.3 แสดงออกถึงความมุ:งมั่น ทุ:มเท ความ
รับผิดชอบต:อสังคมส:วนรวม สามารถจัดการและคิด
แกปeญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตอง
เหมาะสม ทั้งในการฝaกปฏิบัติงานครู การปฏิบัติการ
สอน และการทํางานร:วมกับคนในชุมชนโดยเชื่อมโยง
กับสิทธิและหนาที่ความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง
1.4 สามารถจัดการและคิดแกปeญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและใชดุลยพินิจ
โดยคํานึงถึงประโยชน0ต:อส:วนรวม เป[นครูภาษาไทยผู
เป[นแบบอย:างที่ดีของสังคม

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.
ดี ทําประโยชน0แก:ส:วนรวม เป[นตน
1.6 การจัดการเรียนการสอนโดย
เนนกรณี ศึ ก ษา (Case study) เพื่ อ ใหเขาใจ
เรี ย นรู และซึ ม ซั บ การประพฤติ ต นเป[ น
แ บ บ อ ย: าง ที่ ดี ท างด าน คุ ณ ธ รรม แ ล ะ
จริยธรรมสามารถส:งเสริมและ ประยุกต0ไปสู:
การปฏิบัติได
1.7 การกําหนดสถานการณ0ทาง
จริ ย ธรรมและร: ว มวิ พ ากษ0 โดย ใชหลั ก การ
ทางดานคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมและหา
แ น วท าง ใน ก ารแ ก ไข ปe ญ ห าท างด าน
คุณธรรมและจริยธรรมได
1.8 การจั ด การเรี ย นการสอนโดยเนน
Project based learning เพื่ อ ส: ง เสริ ม และ
สนับสนุนการ เรียนรูแบบรับใชสังคมกิจกรรม
สั ม พั น ธ0 ชุ ม ชน และการมุ: ง เนน Problembased Learning
1.9 การออกแบบกิจกรรมเพื่อ เสริมสราง
ทักษะความเป[น พลเมือง
1.10 ก า ร ส ะ ท อ น คิ ด เ กี่ ย ว กั บ
Rolemodeling ของครูที่มี จรรยาบรรณและ

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.

- 101 ผลการเรียนรู.ที่คาดหวัง (ELOs)

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.
กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
จิตวิญญาณ ความเป[นครู
1.11 จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ กระตุ น
ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง ผู เ รี ย น โ ด ย เ น น
Phenomenon- based learning ร ว ม ถึ ง
ก า ร ใช project-based learning เพื่ อ ให
ผูเรียนมีทักษะในการ เป[นนักนวัตกรรมและมี
ความคิดสรางสรรค0
1.12 การสะทอนคิดเกี่ยวกับ รูป แบบในการ
พั ฒ นาตนเอง และการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต
เพื่อใหกาวทันความ เปลี่ยนแปลงต:างๆ
1.13 การเรี ย นรู และพั ฒ นาตนเอง ผ: า น
School-based learningโด ย เรี ย น รู ผ: า น
มุมมองและ ประสบการณ0ของนักปฏิบัติ และ
ประสบการณ0 จากครู ผู สอน โดยตรงใน
สถานศึกษา
2. ด.านความรู.
2.1 การใหภาพรวมความรู ก: อ นเขาสู:
2.1 นิสิตประเมินตนเองก:อนเรียนและ
ELO3 สามารถนําหลักการ แนวคิดทฤษฎีในองค' เนื้ อ หาที่ เรี ย น การเชื่ อ มโยงความรู ใหม: กั บ หลังเรียน
ความรู.ที่เกี่ยวข.องอย(างบูรณาการทั้งในศาสตร'
ความรูเดิมหรือความรูจากศาสตร0ที่เกี่ยวของ
2.2 อาจารย0 ป ระเมิ น ดวยการทดสอบ
ภาษาไทยและศาสตร'ต(าง ๆ ต(อยอดความรู.ในศาสตร' และการสรุปความรูใหม:หลังจบบทเรียน โดย ย: อ ย ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลาย
ที่เกี่ยวกับภาษาไทย นําความรู.ไปประยุกต'ใช.ในการ เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ภาคเรียน
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาผู.เรียน
2.2 การใชวิธีจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
2.3 อาจารย0 ป ระเมิ น ความเขาใจของ
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ให.มีศักยภาพ มีความเท(าเทียมและเสมอภาคใน
บริบทที่หลากหลาย
2.1 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาวิชาภาษาไทยดานหลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย ทักษะการใชภาษาและ
ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย วิทยาการความรู
สมัยใหม: วิชาชีพครู และศาสตร0รายวิชาพื้นฐานที่
เกี่ยวของ อย:างกวางขวางลึกซึ้งและเป[นระบบ สรุปองค0
ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูทาง
ภาษาไทยที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน
2.2 วิเคราะห0ความรูและเนื้อหาวิชาภาษาไทยอย:าง
ลึกซึ้งสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและ
นําไปประยุกต0ใชในการพัฒนาผูเรียน บูรณาการความรู
เนื้อหาวิชาภาษาไทยดานหลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย ต:อยอดความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย สามารถออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรูภาษาไทย สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผล และปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาไทยใน
สถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริงไดสอดคลองกับ
บริบทวิชาชีพ

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.
เป[ น สําคั ญ อย:างหลากหลายที่ เหมาะสมตาม
เนื้ อ หาสาระ และจุ ด มุ: งหมายในการเรี ย นรู
เพื่ อ การเรี ย นรู ทั้ ง องค0 ค วามรู และทั ก ษะ
กระบวนการเรียนรู ที่เนนหลักการทางทฤษฎี
และประยุกต0ใชทางปฏิบัติในบริบทจริง
2.3 การเรียนรูจากสื่อและแหล:งเรียนรูที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
โด ย คํ านึ งถึ งทั้ งก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งท าง
เทคโนโลยี และการคงไวซึ่ ง ภู มิ ปe ญ ญาที่
ทรงคุณค:า
2.4 การเรีย นรูจากสถานการณ0 จ ริ งใน
การปฏิบัติงาน
2.5 การเรียนรูผ:านกระบวนการวิจัย ทั้ง
ในรายวิชาที่ศึกษาและการทําวิจัยในชั้นเรียน

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
นิสิตจากการสะทอนความคิดในรูปแบบต:าง
ๆ เช: น การนํ า เสนอปากเปล: า การตรวจ
ผลงาน การแสดงออกระหว:างการทํากิจกรรม
การเรียนรู เป[นตน
2.4 อาจารย0 นิ เทศก0 ครู พี่ เลี้ ย ง และ
ผูบริหารสถานศึกษา ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต
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2.3 บูรณาการการเรียนการสอนภาษาไทยที่
ครอบคลุมเนื้อหาดานหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรม
และวัฒนธรรมไทย ทักษะการใชภาษาและทักษะการ
จัดการเรียนรูหลักภาษาไทย วรรณคดีและทักษะการใช
ภาษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ มีความเท:าเทียม
และเสมอภาคในบริบทที่หลากหลาย กับการปฏิบัติจริง
และมีการบูรณาการขามศาสตร0
3. ด.านทักษะทางปaญญา
ELO4 เปDนผู.นําทางปaญญา สามารถคิด
วิเคราะห' สังเคราะห' และคิดเชิงวิพากษ' สามารถ
พัฒนางานด.านภาษาไทยอย(างสร.างสรรค' มีภาวะ
ผู.นําทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นําและ
ถ(ายทอดความรู.ทางด.านภาษาไทยแก(สถานศึกษา
ชุมชนและสังคมอย(างสร.างสรรค' ประยุกต'เนื้อหาวิชา
ภาษาไทยสู(การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.1 มีทักษะการใชกระบวนการคิดแบบต:าง ๆ นํา
ความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาวิชาภาษาไทยไปใช สามารถวิเคราะห0
สังเคราะห0 และประเมินประเด็นปeญหาที่เกี่ยวกับ
ภาษาไทย แสวงหาความรูไดดวยตนเองและมีภาวะผูนํา
ทางวิชาการและวิชาชีพ เหมาะสมกับครูภาษาไทย มี

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.

3.1 การเรียนรูผ:านกระบวนการคิดเพื่อ
ส: งเสริ ม การคิ ด วิ เคราะห0 คิ ด สั งเคราะห0 คิ ด
อย: า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด สรางสรรค0 ดวย
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
3.2 การเรียนรูผ:านกระบวนการวิจัย ทั้ง
ในรายวิชาที่ศึกษาและการทําวิจัยในชั้นเรียน
3.3 การเรียนรูจากประสบการณ0ตรงใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพครู

3.1 นิ สิ ต ประเมิ น กระบวนการพั ฒ นา
ความสามารถทางปe ญ ญาของตน เช: น การ
สังเกต การตั้ งคํ าถาม การสื บ คนขอมู ล การ
คิดวิเคราะห0 การสังเคราะห0 การสะทอนและ
สื่อความคิด เป[นตน
3.2 อาจารย0ประเมินความสามารถทาง
ปe ญ ญาทั้ ง การคิ ด ที่ เป[ น นามธรรมและการ
แส ด งอ อ ก ที่ เป[ น รู ป ธรรม เช: น สั งเก ต
พฤติกรรมการทํางานของนิสิต ประเมิน จาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใชแบบทดสอบหรื อสั ม ภาษณ0 ประเมิ น
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของ
นิสิต เป[นตน
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ทักษะการคิดคนความรูทางภาษาไทยอย:างเป[นระบบ
3.2 สามารถคิดเชิงวิพากษ0 และคิดเชิงสรางสรรค0 มี
วิจารณญาณในการตัดสินและแกปeญหาเกี่ยวกับ
ภาษาไทย วิเคราะห0วิจารณ0เนื้อหาดานหลักภาษา
วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย และทักษะ
การใชภาษา สามารถสรางสรรค0และนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการดานภาษาไทย มีความเป[นผูนําทางปeญญา
ในการคิดพัฒนางานอย:างสรางสรรค0 มีวิสัยทัศน0ในการ
ดํารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแกปeญหา
รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทยอย:างมีนวัตกรรม
3.3 สรางและประยุกต0ใชความรูดานภาษาไทย จาก
การทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนอย:างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สามารถออกแบบสถานการณ0ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อกระตุนทางปeญญา
และเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ใชวิถีทางปeญญา
รวมทั้งการถ:ายทอดความรูแก:ชุมชนและสังคม
ELO5 พัฒนาหรือสร.างองค'ความรู.ทางภาษาไทย
สร.างงานวิจัยอย(างมีนวัตกรรมเพื่อส(งเสริมการเรียนรู.
และพัฒนาผู.เรียน
3.4 มีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน เชี่ยวชาญ

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
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กระบวนการคิดแกปeญหาเพือ:พัฒนางานวิจัย และ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนรูทางภาษาไทย
3.5 สรางองค0ความรูใหม:โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรูทางภาษาไทย
3.6 สรางความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู สราง
องค0ความรู สรางนวัตกรรม พัฒนาความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ และประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
งานทางภาษาไทยไดอย:างสรางสรรค0
4. ด.านทักษะความสัมพันธ'ระหว(างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน.าที่ เข.าใจ
กระบวนทัศน'เกี่ยวกับการสร.างสัมพันธ'ที่ดีในการ
ทํางานร(วมกับผู.อื่น
4.1 มีกระบวนการในการพัฒนาตนเอง รับรูและ
เขาใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ0และทางสังคม
4.2 ทํางานร:วมกับผูอื่น ทํางานเป[นทีม เป[นผูนําและ
ผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูร:วมงาน
ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต:อ
ส:วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4.3 มีความรับผิดชอบต:อหนาที่ ต:อตนเอง ต:อ

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.

4.1 การเรี ย นรู ผ: านประสบการณ0 ต รง
จากการทํ า งานร: ว มกั บ ผู อื่ น ในลั ก ษณ ะ
กิ จ กรรมคู: และกิ จ กรรมกลุ: ม เพื่ อ ฝa ก ทั ก ษะ
กระบวนการกลุ: ม ฝa ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และ
การยอมรั บ ในความแตกต: า ง ในการเรี ย นรู
รายวิชาที่ศึกษาในชั้นเรียน
4.2 การเรี ย นรู ผ: า นกิ จ กรรมสะทอน
ความคิด ความรูสึกร:วมกับผูอื่น
4.3 การเรี ย นรู ผ: านประสบการณ0 ต รง
จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา

4.1 อาจารย0ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนิสิตในการทํากิจกรรมกลุ:ม
ในชั้ น เรี ย น และสั ง เกตจากพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร:วมกิจกรรมต:าง ๆ
4.2 นิ สิ ต ประเมิ น ตนเองโดยใชแบบ
ประเมินกระบวนการกลุ:ม
4.3 อาจารย0นิเทศก0 ครูพี่เลี้ยง และ
ผูบริหารสถานศึกษา ประเมินตามสภาพจริง
จากการปฏิบัติการสอนของนิสิต
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ผูเรียน ต:อผูร:วมงาน และต:อส:วนรวม สามารถ
ช:วยเหลือและแกปeญหาตนเอง กลุ:มและระหว:างกลุ:มได
อย:างสรางสรรค0
ELO7 สร.างความสัมพันธ'ที่ดีกับชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู.เรียนและบูรณาการความรู.วิชาการกับ
ความรู.ชุมชน
4.4 เขาใจขอมูลชุมชน ความคิด ความเชื่อ สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปeญญาชุมชน สราง
ความสัมพันธ0กับชุมชน เห็นคุณค:าตนเองและผูอื่นใน
การอยู:ร:วมกันบนพื้นฐานความแตกต:างทางวัฒนธรรม
สามารถบูรณาการความรูวิชาการกับความรูชุมชนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนและนําไปสู:ปฎิบัติการเรียนรูในการทํางาน
ของครูร:วมกับชุมชนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
4.5 เป[นบุคคลแห:งการเรียนรูในการเป[นครู
นักพัฒนาที่รับผิดชอบต:อหนาที่ ตนเอง ผูเรียน
ผูร:วมงานและสังคมส:วนรวม สามารถออกแบบ
กระบวนการพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลายโดย
อาศัยความร:วมมือกับชุมชนและสรางเครือข:ายความ
ร:วมมือเพื่อช:วยเหลือ แกปeญหาตนเอง กลุ:มและ
ระหว:างกลุ:มไดอย:างสรางสรรค0

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
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5. ด.านทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช.ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร และใช.เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเรียนรู.เพื่อ
การศึกษา
5.1 มีทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุ:มต:างๆ อย:างมี
ประสิทธิภาพ ดวยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การ
เขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบต:าง ๆ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทที่หลากหลาย
5.2 สังเกต ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก
และสังคม และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาคนควา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห0ประมวลผลและ
นําเสนอไดอย:างเหมาะสม
5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่
จําเป[นสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน
การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ
รับและส:งขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน:าเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.
กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
5.1 การเรี ย นรู จากประสบการณ0
5.1 อาจารย0ประเมินจากเทคนิคการ
ต ร ง โ ด ย ใช สื ่ อ เท ค โ น โ ล ยี โ ป ร แ ก ร ม นําเสนอผลงาน
คอมพิ ว เตอร0 และการสื ่ อ สารแบบ on5.2 อาจารย0สังเกตพฤติกรรมการใช
line ในกิ จ กรรมการเรี ย นรู รายวิ ช าเอก เทคโนโลยีระหว:างกระบวนการเรียนรู
และรายวิ ช าต: าง ๆ
5.3 นิสิตสะทอนความรู ความเขาใจ
5.2 การเรี ย นรู จากตนแบบในการใช ความคิดเห็นผ:านเทคโนโลยีในรูปแบบต:าง ๆ
เทคโนโลยีในการสืบคน และสื่อสาร เช:น จาก
ผูสอน เพื่อน วิทยากรผูเชี่ยวชาญ
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อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิ เ คราะห' ง านครู
ภาษาไทย แสวงหาความรู. แ ละจั ด การเรี ย นรู. ท าง
ภาษาไทยด.วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
6.1 วิ เคราะห0 ค วามรู ทฤษฎี และแสวงหาความรู
เกี่ยวกับงานครูภาษาไทย
6.2 แสดงออกถึงการพัฒนาตนเองใหมีทักษะสําหรับ
สั ง คมอนาคตและทั ก ษะในการจั ด การความรู ทาง
ภาษาไทย โดยใชสื่ อการสอนในการจั ดการเรี ย นการ
สอน อย: า งเห ม าะสม สรางสรรค0 และสาม ารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0
6.3 แสดงออกถึ ง ความ เชื่ อ ค: านิ ยม ที่ ยึ ด มั่ น
คุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ และประพฤติ
ตนเป[ น แบบอย: า งที่ ดี จั ด การเรี ย นรู ทางภาษาไทยที่
หลากหลาย เหมาะสม กับบริบทชุมชน
ELO10 แสดงสมรรถนะในการจั ด การเรี ย นรู.
ภาษาไทยอย(างเชี่ยวชาญด.วยรูปแบบที่หลากหลาย
และสร.างสรรค'
6.4 วิ เ คราะห0 ผู เรี ย นเป[ น รายบุ ค คล เพื่ อ นํ า ไป

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.

6.1 การเรี ย นรู จากประสบการณ0 ต รง
ผ: า นการสอนของอาจารย0 ด วยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย เช:น การศึกษากรณีตัวอย:าง การ
สังเกตการณ0สอน การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
การสัมภาษณ0 ผูมีป ระสบการณ0 การฝaกเขีย น
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
ประกอบการจั ดการเรีย นรู การทดลองสอน
เป[นตน
6.2 การเรียนรูจากตนแบบ ไดแก: ผูสอน
เพื่อน ครูประจําการ ผูบริหารสถานศึกษา

6.1 อาจารย0สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู
และพัฒนาการดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.2 อาจารย0ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงาน และการทดลองจัดการเรียนรู
6.3 นิสิตประเมินตนเอง
6.4 อาจารย0นิเทศก0 ครูพี่เลี้ยง และ
ผูบริหารประมวลและประเมินพฤติกรรมการ
สอนและทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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ออกแบบและจั ดเนื้ อหาสาระภาษาไทยและกิ จกรรม
การเรีย นรู ทางภาษาไทยใหสอดคลองกั บ ความสนใจ
และความถนัดของผูเรียนอย:างหลากหลายตามความ
แตกต: างระหว:างบุ คคล ทั้ งผู เรีย นปกติ และผู เรีย นที่ มี
ความตองการจํ าเป[ น พิ เศษ ปฏิ บั ติการสอนภาษาไทย
ดูแลช:วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้อ
อาทร รู จั ก ผู เรี ย นเป[ น รายบุ ค คลและยอมรั บ ความ
แตกต: างของผู เรีย น สามารถวิ เคราะห0 ปe ญ หา พั ฒ นา
ผู เรี ย นเป[ น รายบุ ค คล และรายงานผลการพั ฒ นา
คุณภาพผูเรียนไดอย:างเป[นระบบ
6.5 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู ทาง
ภาษาไทยดวยรู ป แบบ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายโดยเนน
ผูเรียนเป[นสําคัญ สามารถออกแบบและสรางหลักสูตร
รายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระ
ภาษาไทยและกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย
บริ ห ารจั ด การชั้ น เรีย น ใชสื่ อ และเทคโนโลยี วั ดและ
ประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นอย: า งเหมาะสมและ
สรางสรรค0 และรู จั ก สรางสั ม พั น ธภาพ การจั ด การ
อารมณ0 ข องตนเองและเขาใจอารมณ0 ข องผู อื่ น การ
ทํ างานเป[ น ที ม การใชเทคโนโลยี เป[ น เครื่องมื อในการ
สืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับ

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
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- 110 ผลการเรียนรู.ที่คาดหวัง (ELOs)
ผูอื่นอย:างสรางสรรค0
ELO11 แสดงสมรรถนะในการจัดการการเรียนรู.
ภาษาไทยอย( า งบู ร ณ าการและสร. า งสรรค' และ
แสดงออกในการปฏิ บั ติ ง านร( ว มกั บ ผู. อื่ น อย( า ง
สร.างสรรค'
6.6 นํ า ความรู มาใชวางแผน ออกแบบหลั ก สู ต ร
รายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ0ฝaกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ0 ฝaก
การปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ทําเป[น โดยบูรณาการการ
ทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประยุกต0ความรูภาษาไทยมาใชเพื่อปxองกัน แกไขปeญหา
และพัฒนา
6.7 บู ร ณาการการจั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย
วิเคราะห0นวัตกรรมที่เหมาะสม แสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มกระบวนการสอนภาษาไทยใหทันยุคสมัยปeจจุบัน
จั ด การเรี ย นรู ในสถานการณ0 จ ริ งอย: างนอย 2 ระดั บ
หรื อ 2 ระดั บ ชั้ น และสรางบรรยากาศการเรี ย นรู ให
ผู เรี ย นมี ค วามสุ ข ในการเรี ย น ใชวิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงาน

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
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- 111 ผลการเรียนรู.ที่คาดหวัง (ELOs)
การปฏิ บั ติงานสอนและถอดบทเรีย นเพื่ อแลกเปลี่ ย น
เรียนรู
ELO12 แสดงสมรรถนะในการจั ด การเรี ย นรู.
ภาษาไทย มีทักษะศตวรรษที่ 21 สร.างนวัตกรรมการ
สอนภาษาไทย เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู.ภาษาไทย
อย( า งบู ร ณ าการ ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายและ
สร.างสรรค' สามารถวิจั ยพั ฒ นาผู. เรียนและเผยแพร(
ปฏิบัติหน.าที่ครูภาษาไทยได.อย(างมีประสิทธิภาพ
6.8 นําทักษะศตวรรษที่ 21 มาใชในการการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒ นาผูเรียน พัฒ นาตนเองและสังคม เช:น
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะการรูเรื่อง
(Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) เป[นตน
และดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
วางแผ น จั ด ก ารเรี ย น รู แ ล ะจั ด ก ารชั้ น เรี ย น ใน
สถานการณ0 จ ริ งอย: า งนอย 1 ภาคเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นา
ผูเรียนใหมีปeญญารูคิดและมีความเป[นนวัตกรนําทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มาใชในการจัดการเรียนรู ใชวิธีการวัด
และประเมินผลเพื่อเสริมพลังการเรียนรู ประยุกต0ใชสื่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูและสรางนวัตกรรม
6.9 สรางบรรยากาศ จั ด สภาพแวดลอม สื่ อ การ
เรี ย น แหล: งวิ ท ยาการและภู มิ ปe ญ ญาทั้ งในและนอก

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
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- 112 ผลการเรียนรู.ที่คาดหวัง (ELOs)
สถานศึ ก ษา ประสานความร: ว มมื อ กั บ บิ ด ามารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝvาย เพื่ออํานวยความ
สะดวกและร:วมมือกันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
มี ค วามรอบรู มี ปe ญ ญารู คิ ด และเกิ ด การใฝv รู อย: า ง
ต:อเนื่อง
6.10 บู รณาการศาสตร0การสอน เนื้ อหาภาษาไทย
เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ในการจั ด การ
เรียนรูภาษาไทยเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชวิจัยเป[นฐาน
6.11 จัดการความรูจากการปฏิ บัติงานในหนาที่ครู
โดยการสะทอนคิด การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0 และเผยแพร:

กลยุทธ'การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.

กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู.
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสู(รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู.ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด.านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตย0สุจริต สุภาพ อ:อนนอมถ:อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย:างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งต:อตนเองและผูอื่น
2. ด.านความรู.
2.1 มีความรอบรูในศาสตร0ต:าง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน0กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด.านทักษะทางปaญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0อย:างเป[นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร0ต:าง ๆ ไปประยุกต0เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
3.3 มีความใฝvรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. ด.านทักษะความสัมพันธ'ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต:อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ0ที่ดี เคารพและใหคุณค:าแก:ตนเองและผูอื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานร:วมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต:างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยู:ร:วมกับสมาชิกในสังคมที่
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอย:างมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห0 สังเคราะห0 สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาต:างประเทศไดอย:างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอย:างเหมาะสมและรูเท:าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสู(รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด.าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุ(มการใช.ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
0000122 การอ:านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ(มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
0000271 การศึกษาเพื่อสรางความเป[นพลเมือง
กลุ(มวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
กลุ(มวิชาเลือก
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม:า
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

1.2

2. ด.านความรู.

2.1

2.2

5.ด.านทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ด.านทักษะความสัมพันธ'ระหว(าง
3. ด.านทักษะทางปaญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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รายวิชา

1. ด.าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุvน
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
0000163 วิถีอาเซียน
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
0000165 ชมศิลป‡ ดูหนัง ฟeงเพลง
0000166 ไฟฟxากับชีวิต
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
0000168 การอ:านเพื่อชีวิต
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
0000264 เศรษฐศาสตร0และการจัดการ
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค0
0000267 ทัศนศิลป‡และสังคีตวิจกั ษ0
0000268 การเมืองการปกครองไทย
กลุ(มวิชาเลือก(พืน้ ฐานวิชาชีพ)
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู

1.2

2. ด.านความรู.

2.1



2.2

มคอ.2 ปริญญาตรี
5.ด.านทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ด.านทักษะความสัมพันธ'ระหว(าง
3. ด.านทักษะทางปaญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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รายวิชา

1. ด.าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

0000171 การศึกษาเพื่อสรางความเป[นพลเมือง
0000271 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู

1.2


2. ด.านความรู.

2.1


2.2

มคอ.2 ปริญญาตรี
5.ด.านทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ด.านทักษะความสัมพันธ'ระหว(าง
3. ด.านทักษะทางปaญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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หมวดวิชาเฉพาะด.าน
ผลการเรียนรู.ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด.านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีจิตวิญญาณ
ความเปDนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูสําหรับครูภาษาไทย เปDนครูนักพัฒนาที่มีทักษะการ
พัฒนาผู.เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย0ต:องานที่ไดรับ
มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
สําหรับครูภาษาไทย
1.2 ประพฤติตนอยู:ในศีลธรรมอันดี เอาใจใส: ยอมรับความแตกต:างระหว:างบุคคล สรางความเท:าเทียม
ความเสมอภาคในการเรียนรูของผูเรียน และสรางคุณค:าจากความแตกต:างระหว:างบุคคล ความหลากหลาย
และสังคมพหุวัฒนธรรม สะทอนอัตลักษณ0ครูภาษาไทยนักพัฒนา
ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามบทบาทหน.าที่ มีความรับผิดชอบต(อตนเองและต(อสังคม
1.3 แสดงออกถึงความมุ:งมั่น ทุ:มเท ความรับผิดชอบต:อสังคมส:วนรวม สามารถจัดการและคิด
แกปeญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตอง เหมาะสม ทั้งในการฝaกปฏิบัติงานครู การปฏิบัติการสอน
และการทํางานร:วมกับคนในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับสิทธิและหนาที่ความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง
1.4 สามารถจัดการและคิดแกปeญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและใชดุลย
พินิจโดยคํานึงถึงประโยชน0ต:อส:วนรวม เป[นครูภาษาไทยผูเป[นแบบอย:างที่ดีของสังคม
2. ด.านความรู.
ELO3 สามารถนําหลักการ แนวคิดทฤษฎีในองค'ความรู.ที่เกี่ยวข.องอย(างบูรณาการทั้งในศาสตร'
ภาษาไทยและศาสตร'ต(าง ๆ ต(อยอดความรู.ในศาสตร'ที่เกี่ยวกับภาษาไทย นําความรู.ไปประยุกต'ใช.ในการ
จัดการเรียนการสอนวิ ชาภาษาไทย เพื่ อพั ฒนาผู.เรียนให. มีศักยภาพ มี ความเท(าเที ยมและเสมอภาคใน
บริบทที่หลากหลาย
2.1 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาภาษาไทยดานหลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย ทักษะการใชภาษาและทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย วิทยาการความรู
สมัยใหม: วิชาชีพครู และศาสตร0รายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวของ อย:างกวางขวางลึกซึ้งและเป[นระบบ สรุปองค0
ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูทางภาษาไทยที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน
2.2 วิเคราะห0ความรูและเนื้อหาวิชาภาษาไทยอย:างลึกซึ้งสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการ
และนําไปประยุกต0ใชในการพัฒนาผูเรียน บูรณาการความรูเนื้อหาวิชาภาษาไทยดานหลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย ต:อยอดความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย สามารถออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
และปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาไทยในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริงไดสอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
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2.3 บูรณาการการเรียนการสอนภาษาไทยที่ครอบคลุมเนื้อหาดานหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรม
และวัฒนธรรมไทย ทักษะการใชภาษาและทักษะการจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย วรรณคดีและทักษะการใช
ภาษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพ มีความเท:าเทียมและเสมอภาคในบริบทที่หลากหลาย กับการปฏิบัติจริง
และมีการบูรณาการขามศาสตร0
3. ด.านทักษะทางปaญญา
ELO4 เปDนผู.นําทางปaญญา สามารถคิดวิเคราะห' สังเคราะห' และคิดเชิงวิพากษ' สามารถพัฒนา
งานด.านภาษาไทยอย(างสร.างสรรค' มีภาวะผู.นําทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นําและถ(ายทอดความรู.
ทางด.านภาษาไทยแก(สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย(างสร.างสรรค' ประยุกต'เนื้อหาวิชาภาษาไทยสู(การ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.1 มีทักษะการใชกระบวนการคิดแบบต:าง ๆ นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาภาษาไทยไปใช สามารถวิเคราะห0 สังเคราะห0 และประเมินประเด็นปeญหาที่เกี่ยวกับ
ภาษาไทย แสวงหาความรูไดดวยตนเองและมีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ เหมาะสมกับครูภาษาไทย มี
ทักษะการคิดคนความรูทางภาษาไทยอย:างเป[นระบบ
3.2 สามารถคิดเชิงวิพากษ0 และคิดเชิงสรางสรรค0 มีวิจารณญาณในการตัดสินและแกปeญหาเกี่ยวกับ
ภาษาไทย วิเคราะห0วิจารณ0เนื้อหาดานหลักภาษา วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย และทักษะการใช
ภาษา สามารถสรางสรรค0และนําเสนอผลงานทางวิชาการดานภาษาไทย มีความเป[นผูนําทางปeญญาในการคิด
พัฒนางานอย:างสรางสรรค0 มีวิสัยทัศน0ในการดํารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแกปeญหา รวมทั้งการ
พัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทยอย:างมีนวัตกรรม
3.3 สรางและประยุกต0ใชความรูดานภาษาไทย จากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนอย:างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบสถานการณ0ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อกระตุนทางปeญญาและเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ใชวิถีทางปeญญา
รวมทั้งการถ:ายทอดความรูแก:ชุมชนและสังคม
ELO5 พัฒนาหรือสร.างองค'ความรู.ทางภาษาไทย สร.างงานวิจัยอย(างมีนวัตกรรมเพื่อส(งเสริมการ
เรียนรู.และพัฒนาผู.เรียน
3.4 มีทักษะในการทําวิจัยในชั้นเรียน เชี่ยวชาญกระบวนการคิดแกปeญหาเพื่อพัฒนางานวิจัย และ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนรูทางภาษาไทย
3.5 สรางองค0ความรูใหม:โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรูทางภาษาไทย
3.6 สรางความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู สรางองค0ความรู สรางนวัตกรรม พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ และประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานทางภาษาไทยไดอย:างสรางสรรค0
4. ด.านทักษะความสัมพันธ'ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน.าที่ เข.าใจกระบวนทัศน'เกี่ยวกับการสร.างสัมพันธ'ที่ดีในการ
ทํางานร(วมกับผู.อื่น
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4.1 มีกระบวนการในการพัฒนาตนเอง รับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ0และทางสังคม
4.2 ทํางานร:วมกับผูอื่น ทํางานเป[นทีม เป[นผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูร:วมงาน
ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต:อส:วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4.3 มีความรับผิดชอบต:อหนาที่ ต:อตนเอง ต:อผูเรียน ต:อผูร:วมงาน และต:อส:วนรวม สามารถช:วยเหลือ
และแกปeญหาตนเอง กลุ:มและระหว:างกลุ:มไดอย:างสรางสรรค0
ELO7 สร.างความสัมพันธ'ที่ดีกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู.เรียนและบูรณาการความรู.วิชาการกับ
ความรู.ชุมชน
4.4 เขาใจขอมูลชุมชน ความคิด ความเชื่อ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปeญญาชุมชน
สรางความสัมพันธ0กับชุมชน เห็นคุณค:าตนเองและผูอื่นในการอยู:ร:วมกันบนพื้นฐานความแตกต:างทาง
วัฒนธรรม สามารถบูรณาการความรูวิชาการกับความรูชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียนและนําไปสู:ปฎิบัติการเรียนรูใน
การทํางานของครูร:วมกับชุมชนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
4.5 เป[นบุคคลแห:งการเรียนรูในการเป[นครูนักพัฒนาที่รับผิดชอบต:อหนาที่ ตนเอง ผูเรียน ผูร:วมงาน
และสังคมส:วนรวม สามารถออกแบบกระบวนการพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลายโดยอาศัยความร:วมมือกับ
ชุมชนและสรางเครือข:ายความร:วมมือเพื่อช:วยเหลือ แกปeญหาตนเอง กลุ:มและระหว:างกลุ:มไดอย:างสรางสรรค0
5. ด.านทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช.ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช.เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเรียนรู.
เพื่อการศึกษา
5.1 มีทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุ:มต:างๆ อย:างมี
ประสิทธิภาพ ดวยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบต:าง ๆ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทที่หลากหลาย
5.2 สังเกต ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาคนควา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห0ประมวลผลและนําเสนอ
ไดอย:างเหมาะสม
5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป[นสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การ
ทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและส:งขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจ
ที่ดีในการตรวจสอบความน:าเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห'งานครูภาษาไทย แสวงหาความรู.และจัดการเรียนรู.ทาง
ภาษาไทยด.วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
6.1 วิเคราะห0ความรู ทฤษฎี และแสวงหาความรูเกี่ยวกับงานครูภาษาไทย
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6.2 แสดงออกถึงการพัฒนาตนเองใหมีทักษะสําหรับสังคมอนาคตและทักษะในการจัดการความรูทาง
ภาษาไทย โดยใชสื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอนอย:างเหมาะสม สรางสรรค0 และสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0
6.3 แสดงออกถึงความเชื่อ ค:านิยมที่ยึดมั่น คุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ และประพฤติตน
เป[นแบบอย:างที่ดี จัดการเรียนรูทางภาษาไทยที่หลากหลาย เหมาะสม กับบริบทชุมชน
ELO10 แสดงสมรรถนะในการจัดการเรียนรู.ภาษาไทยอย(างเชี่ยวชาญด.วยรูปแบบที่หลากหลาย
และสร.างสรรค'
6.4 วิเคราะห0ผูเรียนเป[นรายบุคคล เพื่อนําไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระภาษาไทยและกิจกรรมการ
เรียนรูทางภาษาไทยใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนอย:างหลากหลายตามความแตกต:าง
ระหว:างบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจําเป[นพิเศษ ปฏิบัติการสอนภาษาไทย ดูแล
ช:วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป[นรายบุคคลและยอมรับความแตกต:างของ
ผูเรียน สามารถวิเคราะห0ปeญหา พัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย:าง
เป[นระบบ
6.5 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูทางภาษาไทยดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเนน
ผูเรียนเป[นสําคัญ สามารถออกแบบและสรางหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระ
ภาษาไทยและกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย บริหารจัดการชั้นเรียน ใชสื่อและเทคโนโลยี วัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอย:างเหมาะสมและสรางสรรค0 และรูจักสรางสัมพันธภาพ การจัดการอารมณ0ของ
ตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่น การทํางานเป[นทีม การใชเทคโนโลยีเป[นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และ
ปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0
ELO11 แสดงสมรรถนะในการจัดการการเรียนรู.ภาษาไทยอย(างบูรณาการและสร.างสรรค' และ
แสดงออกในการปฏิบัติงานร(วมกับผู.อื่นอย(างสร.างสรรค'
6.6 นําความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ0ฝaกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ0 ฝaกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ทําเป[น โดยบูรณาการการ
ทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต0ความรูภาษาไทยมาใชเพื่อปxองกัน แกไขปeญหา
และพัฒนา
6.7 บูรณาการการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย วิเคราะห0นวัตกรรมที่เหมาะสม แสดงออกถึงความคิด
ริเริ่มกระบวนการสอนภาษาไทยใหทันยุคสมัยปeจจุบัน จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย:างนอย 2 ระดับ หรือ
2 ระดับชั้น และสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ELO12 แสดงสมรรถนะในการจัดการเรียนรู.ภาษาไทย มีทักษะศตวรรษที่ 21 สร.างนวัตกรรมการ
สอนภาษาไทย เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู.ภาษาไทยอย(างบูรณาการ ในรูปแบบที่หลากหลายและ
สร.างสรรค' สามารถวิจัยพัฒนาผู.เรียนและเผยแพร( ปฏิบัติหน.าที่ครูภาษาไทยได.อย(างมีประสิทธิภาพ
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6.8 นําทักษะศตวรรษที่ 21 มาใชในการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน พัฒนาตนเองและสังคม
เช:น ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะการรูเรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) เป[น
ตน และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวางแผนจัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนในสถานการณ0
จริงอย:างนอย 1 ภาคเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปeญญารูคิดและมีความเป[นนวัตกรนําทักษะศตวรรษที่ 21 มา
ใชในการจัดการเรียนรู ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อเสริมพลังการเรียนรู ประยุกต0ใชสื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรูและสรางนวัตกรรม
6.9 สรางบรรยากาศ จัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหล:งวิทยาการและภูมิปeญญาทั้งในและนอก
สถานศึ กษา ประสานความร:วมมื อกับ บิ ด ามารดาผู ปกครอง และบุ คคลในชุมชนทุ กฝvาย เพื่ ออํ านวยความ
สะดวกและร:วมมื อกั น พั ฒ นาผู เรียนใหเต็ มตามศั กยภาพมีความรอบรู มี ปe ญ ญารูคิด และเกิ ดการใฝv รูอย: าง
ต:อเนื่อง
6.10 บูรณาการศาสตร0การสอน เนื้อหาภาษาไทย เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการ
เรียนรูภาษาไทยเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชวิจัยเป[นฐาน
6.11 จั ด การความรู จากการปฏิ บั ติ งานในหนาที่ ค รู โดยการสะทอนคิ ด การถอดบทเรี ย น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0 และเผยแพร:
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู.จากหลักสูตรสู(รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
TQF

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด.าน
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
0308100 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา1
0308110 ครูนักพัฒนา
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิตอล
สําหรับครู
0308200 การปฏิบัติ การสอนใน
สถานศึกษา 2
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
ตัวเลขการ
1. ด.านคุณธรรม
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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TQF

รายวิชา

0308240 การวัด ประเมิน และประกัน
คุณภาพการศึกษา
0308300 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา3
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
0308340 การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
0308400 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา4
วิชาชีพครู วิชาเลือก
0308201 การปฏิบัติการสอนใน
ต:างประเทศ
0308210 ภูมิปeญญาไทยกับการศึกษาเพื่อ
การพึ่งตนเอง
0308211 ความเป[นมนุษย0และการเรียนรู
สําหรับครู

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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TQF

รายวิชา

0308212 ความรัก ความหวัง ความงาม
และความสุข
0308213 การสื่อสารและการพัฒนา
บุคลิกภาพ
0308214 สภาวการณ0สังคมไทยในบริบท
โลก
0308233 เพศศึกษาสําหรับครู
0308234 การส:งเสริมสุขภาพใน
สถานศึกษา
0308235 การออกกําลังกายและ
นันทนาการสําหรับครู
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู
หนังสือ
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‡
สําหรับครู
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค0สําหรับครู

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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TQF

รายวิชา

0308262
0308270

0308271
0308280
0308301
0308311
0308312
0308313
0308314
0308320

สุขภาพองค0รวมเพื่อคุณภาพชีวิต
ครู
การพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนในวิทยาศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
การพัฒนา การเรียนรูของ
นักเรียนในคณิตศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย
ประสบการณ0วิชารชีพครูเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต
สังคมแห:งการเรียนรูตลอดชีวิต
นวัตกรรมครูกลาสอน
กาวหนากับศาสตร0พระราชา
พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ0
สัทศาสตร0ปฏิบัติเพื่อการออก
เสียงที่ดีกว:า

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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TQF

รายวิชา

0308321 วัจนะปฏิบัตศิ าสตร0และการ
สื่อสารทางภาษา
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจพหุ
วัฒนธรรม
0308323 สื่อสิ่งพิมพ0เพื่อการศึกษา
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
0308331 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
คิด
0308341 การออกแบบโครงการและการ
ประเมิน
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาที่สอง
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษา
ศาสตร0การศึกษา

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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TQF

รายวิชา

0308360 การสอนสังคมโดยใชชุมชนเป[น
ฐาน
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
0308362 ชุมชนแห:งการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
สําหรับครูสังคมศึกษา
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอน
วิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอน
คณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดย
ครอบครัว
0308410 การศึกษาเพื่อการอยูร: :วมกัน
อย:างเสมอภาค

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0308411
0308412
0308413
0308420
0308421
0308422
0308423
0308430
0308431
0308432
0308433

สัจธรรมนําชีวิต
กฎหมายการศึกษา
สถานศึกษาสรางสุข
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางาน
วิชาการสําหรับครู
การบูรณาการภาษา อังกฤษกับ
กลุ:มสาระวิชา
การบูรการภาษาอังกฤษกับการ
จัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะการสอน
ภาษา อังกฤษระดับโรงเรียน
การเรียนรวม
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0
ระดับชั้นประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร0
ระดับชั้นประถมศึกษา
บาติกเบื้องตนสําหรับครู

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรม
  



  




ในสถานศึกษา
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุม



  


 

สัมมนาในสถานศึกษา
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรม
 




ศึกษาในชั้นเรียน
0308441 การประเมินเพื่อประกัน


 
    


คุณภาพ
0308442 การวัดประเมินแบบเนน



 

ผลลัพธ0
0308443 วิทยาการขอมูลและการ





วิเคราะห0เพื่อการศึกษา
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครู
   
           
          
นวัตกร
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตรภาษาอังกฤษใน
      
              
      
สถานศึกษา
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู
เชิงวิชาชีพ
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเป[นภาษา
นานาชาติ
วิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเอกเฉพาะ
0111111 การพูดเพื่อประสิทธิผล
0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย
0111215 การอ:านออกเสียง
0111216 การเขียนเอกสารสํานักงาน
0111232 หลักภาษาไทย
0111243 ภาษาศาสตร0ภาษาไทย
0111261 วรรณกรรมวิเคราะห0
0111311 การใชภาษาไทย
0111312 การเขียนรอยแกว

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0111315 การเขียนรอยกรอง

0111362 วรรณกรรมปeจจุบัน

0111431 ภาษาต:างประเทศในภาษาไทย  
0111452 แบบเรียนภาษาไทย

0111461 วรรณกรรมทองถิ่น

วิชาบูรณาการการเรียนรู.
0111473 กลวิธีการสอนภาษาไทย

0111474 กลวิธีการสอนวรรณคดี

วิชาลือก
0111112 การคิดและการใชเหตุผล

0111113 การรับสารอย:างมีประสิทธิภาพ 
0111213 ภาษาสื่อมวลชน

0111214 การพูดเฉพาะทาง

0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย
0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร0

0111264 วรรณคดีนิราศ
 





 




  

 

   

  

 



  

  

 

 

 

 



 

   











 

    











      



 

 





 









   







  









  

 

 









  

















 



 

     







 

  

      

 



 





 



         

 



          



 



 



         

 





 

  

























 









- 132 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0111265 วรรณคดีนิทาน
0111313 การเขียนและการพูดเพื่อ
ประชาสัมพันธ0
0111314 การเขียนสารคดี
0111316 การเขียนทางวิชาการ
0111321 ภาษาไทยในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรม
0111332 ภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย
0111333 ภาษาเขมรในภาษาไทย
0111334 ภาษาศาสตร0จติ วิทยา
0111342 ภาษาไทยถิ่น
0111343 ระบบไวยากรณ0ไทย
0111361 วรรณกรรมวิจารณ0
0111363 วรรณคดีเอกของไทย
0111364 วรรณคดีการละคร
0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา
0111381 คติชนวิทยา
0111411 การเขียนวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก
0111412 วรรณกรรมรางวัล
0111421 ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต:างประเทศ
0111432 ภาษาไทยต:างสมัย
0111433 นิรุกติศาสตร0ไทย
0111441 อรรถศาสตร0ไทย
0111442 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
0111451 สัมมนาภาษาไทย
0111462 วรรณกรรมการเมือง
0111463 อิทธิพลของวรรณกรรม
ต:างประเทศทีม่ ีต:อวรรณกรรม
ไทย
0111471 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห'เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ'
1. ด.านคุณธรรม
ตัวเลขการ
2. ด.านความรู.
3. ทักษะทางปaญญา
ระหว(างบุคคลและความ
6. การจัดการเรียนรู.และบูรณาการอัตลักษณ'
จริยธรรม
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช.
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10
ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

0111472 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย  

   



0111476 การประยุกต0วรรณกรรมเพื่อ
 
 
  
  
 
 

การสอน
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและ
 





    

วัฒนธรรม
26 19 20 14 40 38 19 24 40 15 14 12 13 18 13 12 16 17 17 17 25 19 24 17 15 20 20 18 11 5 15 8
รวม ความรับผิดชอบหลัก
44 50 46 38 25 26 34 38 26 42 44 50 44 39 42 43 40 42 49 52 39 38 41 44 43 38 39 36 42 52 35 39
รวม ความรับผิดชอบรอง
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ'ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ'ในการให.ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม:นอยกว:ารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึง
จะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต:ละรายวิชาเป[นแบบระดับขั้นกรณี
รายวิชาในหลักสูตรไม:มีการประเมินผลเป[นระดับขั้นใหใชสัญลักษณ0แทน โดยเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณว:าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบรายละเอียดรายวิชาและความสอดคลองเหมาะสมของรายวิชา
ระหว:างผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน มีเกณฑ0การใหคะแนนชัดเจน
เป[นลายลักษณ0อักษรทั้งเกณฑ0เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Rubric) วิธีการประเมินมีความถูกตอง น:าเชื่อถือ
เป[นธรรม และมีมาตรฐาน
2.2 มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยมีการทวนสอบโดยการตรวจสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต:าง ๆ และมีการประเมินใหขอมูลยอนกลับจากผูสอนเพื่อใชปรับปรุงการเรียนรู
ของผูเรียน
2.3 มีคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีระบบอุทธรณ0รองทุกข0การใหผล
คะแนน เพื่อใหนิสิตสามารถเขาถึงไดและรับทราบตามระบบที่คณะกําหนด
2.4 มีคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยช:วยตรวจรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณตามแนวทางของ AUN QA มี 2
องค0ประกอบคือ
องค0ประกอบดานที่ 1 ดานการกํากับมาตรฐาน โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ0มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงเกณฑ0
ดังนี้
1) จํานวนอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไม:นอยกว:า 5 คนและเป[นอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกว:า
1 หลักสูตรไม:ไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2) คุณสมบัติของอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท:า หรือดํารงตําแหน:งทาง
วิชาการไม:ต่ํากว:าผูช:วยศาสตราจารย0 และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป> ยอนหลัง
3) คุณ สมบั ติ ของอาจารย0ป ระจํ าหลั กสู ตร มีคุณ วุฒิ ป ริญ ญาโทหรือเที ยบเท: า หรื อดํ ารงตําแหน: งทาง
วิชาการไม:ต่ํากว:าผูช:วยศาสตราจารย0 และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป> ยอนหลัง
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4) คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย0 ผู สอน ที่ เป[ น อาจารย0 ป ระจํ า มี คุณ วุฒิ ป ริ ญ ญาโทหรือเที ย บเท: า หรื อดํ ารง
ตําแหน:งทางวิชาการไม:ต่ํากว:าผูช:วยศาสตราจารย0 ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ0กันหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอนรายละเอียด
5) คุณสมบัติของ อาจารย0ผูสอน ที่เป[นอาจารย0พิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท:าและมีประสบการณ0ทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไม:นอยกว:า 6 ป> ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม:เกิน
รอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย0ประจําเป[นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
6) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไม:เกิน 5 ป> (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/
ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในป>ที่ 6)
องค0 ป ระกอบดานที่ 2 ดานพั ฒ นาคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามเกณฑ0 AUN - QA ระดั บ หลั ก สู ต ร โดย
คํานึงถึงเกณฑ0ดังนี้
1) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2) รายละเอียดของหลักสูตร
3) โครงสรางเนื้อหาหลักสูตร
4) การจัดการเรียนการสอน
5) การประเมินผูเรียน
6) คุณภาพอาจารย0
7) คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
8) คุณภาพผูเรียนและการสนับสนุน
9) สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน
10) การเสริมสรางคุณภาพ
11) ผลผลิต
3. เกณฑ'การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิต ตองลงทะเบี ยนรายวิชาครบตามโครงสรางหลั กสูตร สอบผ:านและมี ผลการประเมิน โดยสมบู รณ0
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีค:าเฉลี่ยสะสมไม:นอยกว:า 2.00 และตองเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว:าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ขอ 37 และขอ 38(ภาคผนวก ช)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย'
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย'ใหม(
1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1.1.1 จัดปฐมนิเทศ แนะแนวการเป[นอาจารย0ในมหาวิทยาลัย ใหมีความรู และเขาใจในนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน มีโครงการปฐมนิเทศอาจารย0ใหม:เป[นประจําทุกป> โดยเนน
เรื่อง การเป[นครูมืออาชีพ : เทคนิคการสอนหลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
1.1.2 ฝaกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย0มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการส:งเสริม
สนับสนุนใหอาจารย0ใหม:เรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1.2 การเตรียมการในระดับคณะ
1.2.1 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค0 และเปxาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ เช:น
รายละเอียดหลักสูตร คู:มือการศึกษาและหลักสูตร คู:มืออาจารย0 กฎระเบียบต:าง ๆ
1.2.2 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ นวัตกรรม การวัดประเมินผล การวิเคราะห0ผูเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา และแผนการสอน
1.2.3 การพัฒนาดานการวิจัยการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหม:เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ
เขาร:วมเป[นคณะผูวิจัยร:วมกับนักวิจัยอาวุโสในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
1.2.4 กําหนดใหอาจารย0ใหม:ตองผ:านการฝaกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารย0ใหม:) เช:น เรื่องกลยุทธ0
และวิธีการสอนแบบต:าง ๆ การเขียน มคอ. กลยุทธ0การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผล
ของรายวิชาและการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา
1.2.5 จัดอาจารย0พี่เลี้ยง คอยใหคําแนะนําการจัดการเรียนการสอน การปรับตัวและใหคําปรึกษา
ดานการทํางานของอาจารย0ใหม:อย:างนอย 1 ภาคเรียน และดําเนินการต:อเนื่อง
1.3 ระดับหลักสูตร
1.3.1 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของไดแก:รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ
และวัตถุประสงค0ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู:มือนิสิต คู:มืออาจารย0 ฯลฯ ใหอาจารย0ใหม:
1.3.2 ชี้แจงการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และกล
ยุทธ0การสอนและการประเมินผล ใหแก:อาจารย0ใหม:
1.3.3 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุ ครุภัณฑ0 ประเภทเครื่องมือหรือสื่อเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย0ใหม:ใหมีประสิทธิภาพ
1.3.4 สนับสนุนส:งเสริมใหอาจารย0ใหม:มีประสบการณ0ทําวิจัยที่ไม:ใช:ส:วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
2. การพัฒนาความรู.และทักษะให.แก(อาจารย'
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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2.1.2 จัดเวทีใหอาจารย0นําเสนอวิธีการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด.านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนการศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย0 การร:วม
เครือข:ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย0
2.2.2 คณะและมหาวิทยาลัยจัดทําเว็บไซต0 เอกสารเผยแพร: การพัฒนาความรู
2.2.3 สนับสนุนและส:งเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ เช:น การวิจัย การทําผลงาน
ทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต:อ การอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามรายละเอียดต:อไปนี้
1. จัดใหมีอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป[นไป
ตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ทําหนาที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต:การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
2. จัดใหมีคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย:างต:อเนื่องทุก ๆ 5 ป>
3. มี ก ารวางแผนติ ด ตาม ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รใหเป[ น ไปตามตั ว บ: ง ชี้ ผ ลการ
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามตัวบ:งชี้ TQF ขอ 1 - 6 ใหครบถวน
ทุกตั วเป[ น ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษาแห: งชาติ ทั้ งนี้ เกณฑ0 การประเมิน ผ: าน คื อ มี การ
ดําเนินงานตามขอ 1 - 6 และอย:างนอยรอยละ 80 ของตัวบ:งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแต:ละป>
2. บัณฑิต
มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต รตามเกณฑ0 ม าตรฐานหลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ0การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใชระบบ AUN
- QA ของมหาวิทยาลัยทั กษิณ มีกระบวนการหรือวิธีการนําขอมูลอัตราการสําเร็จการศึกษา และการออก
กลางคัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการสําเร็จการศึกษา กิจกรรมวิจัยของผูเรียนและความพึงพอใจของผูมีส:วนไดส:วน
เสีย แต:ละรุ:นอย:างนอย 3 ป>มาเป[นขอมูลยอนกลับและเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุง
3. นิสิต
3.1 มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย:างมีระบบ มีกลไก นําไปสู:การปฏิบัติและจัดใหมี การ
วัด ผลประเมิ น ผลเพื่ อติด ตามและนํ ามาปรั บ ปรุงแกไขพั ฒ นาคุ ณ ภาพกระบวนการรับ นิ สิ ต โดยกําหนด
คุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ0ในการคัดเลือกมีความโปร:งใส
ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด
3.2 สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไม: ค รบถวนตามเกณฑ0 ที่ กํา หนดในการประกาศรั บ หลั ก สู ต รมี
กระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตก:อนเขาศึกษา อย:างมีระบบ มีกลไก นําไปสู:การปฏิบัติและ
มีการประเมิ นผลติดตามเพื่ อนํ ามาพั ฒ นาปรับ ปรุงแกไขกระบวนการเตรียมความพรอมใหนิสิต ก:อนเขา
การศึกษาหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ:านเกณฑ0ขั้นต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจน
สําเร็จการศึกษา
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3.3 มีกระบวนการในการส:งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงานอย:างเป[นระบบมี
กลไกที่นําไปสู:การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรม การพัฒนา
ความรูในรูปแบบต:าง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเป[นพลเมืองที่
ดีมีจิตสํานึกสาธารณะ
3.4 มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารย0ที่ปรึกษาวิชาการและมีการวางระบบ การ
ปxองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
3.5 มี ก ารรั ก ษาอั ต ราความคงอยู: อั ต ราความสํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยการควบคุ ม ติ ด ตาม และ
ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต:อการดําเนินการของหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
4. อาจารย'
4.1 มีการวางแผนกระบวนการการบริหารและการพัฒนาอาจารย0 โดยการรับอาจารย0ใหม:ตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาโท-เอก ในสาขาวิชาหรือสาขาที่สัมพันธ0หรือเกี่ยวของ โดยมีระบบ มีกลไกที่
นําไปสู:การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา ในการรับอาจารย0ใหม:ใหสอดคลองกับบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศน0ของสถาบันและหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกที่เหมาะสมและโปร:งใส
4.2 มี การวางแผนกระบวนการบริห ารอาจารย0 อย: างมี ระบบ มี กลไกที่ นํ าไปสู: การปฏิ บั ติ และ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาจารย0ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป[นไปตาม
เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย0 ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย: า งชั ด เจน และมี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ วุ ฒิ ความรู
ความสามารถ และประสบการณ0 มีระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารอาจารย0ประจําหลักสูตรมีระเบียบและมีความโปร:งใสชัดเจน
4.3 มี ระบบการส: งเสริ มและพั ฒ นาอาจารย0 โดยการกํ าหนดแผนการลงทุ น งบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน เพื่อกํากับติดตามคุณภาพของอาจารย0อย:างมีระบบ มีกลไกที่นําไปสู:
การปฏิ บั ติ และติด ตามประเมิ น ผลเพื่ อการพั ฒ นา มี การจัด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาศั กยภาพของ
อาจารย0สนับสนุนการเผยแพร:ผลงานทางวิชาการของอาจารย0 และมีการรักษาอัตรา การคงอยู:ของอาจารย0
โดยการกํากับควบคุมใหอัตราอาจารย0มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับเขาในหลักสูตร โดยจัดใหมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย0ต:อการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู.เรียน
5.1 มีกระบวนการในการวางแผนควบคุ มกํ ากั บสาระของรายวิชาในหลั กสูต ร อย:างมีระบบ มี
กลไกที่นําไปสู:การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการการจัดทํารายวิชา
ต: า ง ๆ ที่ ต อบสนองความตองการของผู มี ส: ว นไดส: ว นเสี ย (Stakeholders) มี เนื้ อ หาที่ ทั น สมั ย กาวทั น
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการการเป^ดรายวิชาต:าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชา
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เลือกใหเป[นไปตามแผนการเรียนที่จัดลําดับการเรียนรายวิชาตามลักษณะเนื้อหา ความยากง:าย และการน
พําไปใช เนนนิสิตเป[นสําคัญ สามารถตอบสนองความตองการของนิสิตและตลาดแรงงาน
5.2 มีกระบวนการบริหารจัดการในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู อย:างมี
ระบบ มี กลไกในการนํ าไปสู:การปฏิ บั ติ และการประเมิน ผลเพื่ อปรับ ปรุงและพั ฒ นา โดยมีการพิ จ ารณา
กําหนดผูสอนในแต:ละรายวิชาที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการกํากับ
ติดตามอาจารย0ในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
5.3 มี ก ระบวนการในประเมิ น ผู เรี ย นที่ มี ร ะบบ มี ก ลไกที่ นํ า ไปสู: ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
5.4 มี ก ารวั ด ผลและรายงานผลการดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ
5.5 นํ า ระบบประกั น คุ ณ ภาพตามแนว AUN - QA มาใชในการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สอดคลองกับวิสัยทัศน0 พันธ
กิจ ของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร0 และเครือข:ายวิชาชีพครูเนนความสมดุลครอบคลุมผลการเรียนรู
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะตามปรัชญา จุดเนนของหลักสูตร ตอบสนองความตองการของผูมีส:วนได
ส:วนเสีย รายละเอี ยดและโครงสราง สาระเนื้ อหาหลั กสู ตรครอบคลุม ครบถวน ทั น สมั ย การออกแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและส:งเสริมทั กษะกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิต รวมทั้งกิจกรรมส:งเสริมความเป[นครู มีระบบปรับปรุงอย:างต:อเนื่อง มีวิธีการเผยแพร:รายละเอียด
หลั ก สู ต รเพื่ อ ใหกลุ: ม เปx า หมายในอนาคตและนิ สิ ต ปe จ จุ บั น เขาถึ งได การประเมิ น ผลผู เรี ย นมี ขั้ น ตอน
กระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย มีมาตรฐานในการวัดและประเมินอย:างเป[นธรรมสอดคลองเหมาะสมกับ
รายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู.
1. หองเรียนที่คณะและวิทยาเขต จัดให มีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน หองเรียนมี
บรรยากาศน:าเรียน มีสื่ออุปกรณ0ครบถวน และทันสมัย ประกอบดวย คอมพิวเตอร0ที่มีเจาหนาที่ดูแลใหมี
ความพรอมในการใชงาน โปรเจ็คเตอร0ที่มีความคมชัด เครื่องปรับอากาศที่ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ โต–ะ เกาอี้
ที่ไม:แออัดจนเกินไป หองเรียนสะอาด กวางขวาง มีพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมที่หลากหลาย มีกระดานไว
ทบอร0ด พรอมอุปกรณ0การเขียน มีแสงสว:างที่เหมาะสม มีสัญญาณอินเทอร0เน็ตดี และอยู:ใกลกับหองน้ํา มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย อย:างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพไดแก: หอง
ปฏิบัติคอมพิวเตอร0ที่ศูนย0คอมพิวเตอร0ซึ่งใหบริการแก:นิสิตทุกวัน ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร0และเครื่องพิมพ0 มี
ระบบสืบคนขอมูลที่สํานักหอสมุด หองสืบคนขอมูลของสาขาวิชาภาษาไทย และมีบริการถ:ายเอกสาร พิมพ0
เอกสารของเอกชนทั้งที่หอสมุด และบริเวณคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0
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2. คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 จัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร0 และหองปฏิบัติการทางภาษา
เพื่ อสนั บสนุน การเรียนการสอนและการวิจัยทางภาษา ซึ่งมีการพัฒ นาใหมีความทั นสมัย สะดวกสบาย มี
เจาหนาที่อํานวยความสะดวกพรอมใชงาน จํานวน 4 หอง ไดแก: หอง 13618 หอง 13423 หอง 13410 มี
เครื่องคอมพิวเตอร0 และหอง 13419 (หองปฏิบัติการพูด)
3. สํานักคอมพิวเตอร0ไดใหบริการคอมพิวเตอร0 และสื่ออิเล็กทรอนิกส0 เพื่อใหนิสิตในหลักสูตรไดคนควา
เอกสารในการเรียนการสอนไดอย:างทันที ทันสมัย ทั้งในดานการศึกษาและการวิจัย และใหบริการ Wifi ในการ
เชื่อมต:อในโลกออนไลน0เพื่อสามารถคนควา ไดทุกที่ทุกเวลา สํานักคอมพิวเตอร0ไดใหบริการในการจัดพิมพ0งาน
กระดาษ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน มีการประเมินการใหบริการของสํานักคอมพิวเตอร0 ได
นําผลการประเมินการใหบริการมาใชในการปรับปรุงการใหบริการทุกภาคการศึกษา คณะฯ มีการเชื่อมโยง
เครือข:ายวารสารทางวิชาการใหบริการแก:นิสิตแบบ E-journal ซึ่งสามารถสืบคนขอมูลไดจากวารสารของ
คณะฯ วารสารของมหาวิทยาลัย และวารสารที่อยู:ในฐานขอมูล TCI มีเว็บไซต0ที่ช:วยใหนิสิตสามารถสืบคน
ขอมูลการทําวิจัยในชั้นเรียน มีการปรับขอมูล ปรับปรุงระบบ Wifi ของคณะ
7. ตัวบ(งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบ(งชี้ผลการดําเนินงาน
1. คณาจารย0ประจําหลักสูตรอย:างนอยรอยละ 80 มีส:วนร:วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0และสาขา
ศึกษาศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป>) พ.ศ. 2562
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบ การณ0
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย:างนอยก:อนการเป^ด
สอนในแต:ละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ0ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป^ดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป>การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อย:างนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เป^ดสอนในแต:ละป>การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ0การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
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ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ใน มคอ.7 ป>ที่แลว
8. คณาจารย0ใหม: (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
X
คําแนะนําดานศาสตร0วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู
9. คณาจารย0ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
วิชาชีพ อย:างนอยป>ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา X
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม:นอยกว:ารอยละ 50 ต:อป>
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาป>สุดทาย/บัณฑิตใหม:ที่มีต:อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม:นอยกว:า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต:อบัณฑิตใหม:เฉลี่ยไม:นอย
กว:า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นิสิตไดรับเขาร:วมกิจกรรมส:งเสริมความเป[นครูครบถวนทุกกิจกรรม X
ที่กําหนดและเป[นประจําทุกป>
14. มีการจัดประสบการณ0บูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน
X
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป[นประจําทุกป>การศึกษา
15. ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ:านเกณฑ0ขั้นต่ํารอยละ 60
รวมตัวบ(งชี้บังคับที่ต.องดําเนินการ (ข.อ 1-5) ในแต(ละป
6
ตัวบ(งชี้บังคับ (ข.อที่)
1-5
รวมตัวบ(งชี้ในแต(ละป
11

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ'การสอน
1.1.1 กําหนดใหคณาจารย0เขียนประมวลรายวิชาของรายวิชาที่สอน (มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ0
และการระบุรายละเอียดของการปรับปรุงประมวลรายวิชาในแต:ละป>การศึกษา)
1.1.2 ประชุมร:วมของคณาจารย0ผูสอนในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
หรือขอเสนอแนะของอาจารย0ที่มีความรูในการใชกลยุทธ0การสอน
1.1.3 สอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ:มนิสิต ระหว:างภาคเรียน โดยอาจารย0ผูสอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.1.5 ประเมินจากผลการประเมินภาพรวมของนิสิต
1.1.6 ใหนิสิตประเมินผ:านระบบการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย'ในการใช.แผนกลยุทธ'การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินอาจารย0ผูสอนในแต:ละรายวิชา
1.2.2 สังเกตการณ0 โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย0ใหแก:อาจารย0ผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชใน
การปรับปรุงกลยุทธ0การสอนของอาจารย0ต:อไป
1.2.4 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย0ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธ0การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 นิสิตชั้นปสุดท.าย และ/หรือบัณฑิตใหม(
ประเมินการสอนจากนิสิตโดยมีอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการติดตามขอมูล และนําเสนอ
ผูเกี่ยวของ
2.2 ผู.ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู.ประเมินภายนอก
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน:วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
2.3 ผู.ใช.บัณฑิต และ/หรือผู.มีส(วนได.ส(วนเสียอื่น ๆ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยใชแบบสอบถาม (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย)
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั กสู ต รดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ: งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 ของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตรประจําป
4.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และกลยุทธ0การสอนประจําภาคเรียนและประจําป>การศึกษา
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ0การสอน
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย'ผู.รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย'ประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย'ผู.รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย'ประจําหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวปริยากรณ' ชูแก.ว
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557
กศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
กนกวรรณ ไกรเทพ, พรพันธุ0 เขมคุณาศัย, ปริยากรณ0 ชูแกว และจริญญา ธรรมโชโต. (2561). “การ
สังเคราะห0องค0ความรูเรื่องคําสแลงจากงานวิจัยไทยในรอบ 3 ทศวรรษ (พ.ศ.2526-2559),” รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติดานศิลปศาสตร0 ครั้งที่ 3 : ศาสตร0การบูรณาการงานวิจัย เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ประจําป> 2561. (หนา 224 - 232) วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
พรพันธุ0 เขมคุณาศัย และปริยากรณ0 ชูแกว. (2561). “ความหมายและภาพลักษณ0“กินนอหรา”ในมุมมอง
ของคนใต Meaning and Image of “Kin-nor-raa” in the View of Southern People”,
วารสารคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร0ธานี . 10 (3) (กันยายน ธันวาคม 2561), 141 - 172.
พั ชลิ น จ0 จีน นุ: น วราเมษ วัฒ นไชย และปริย ากรณ0 ชู แกว. (2561). “รูป แบบและเนื้ อหาของวรรณกรรม
ภาคใต ยุคการพิมพ0 พ.ศ. 2470–2520” วารสารมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี. 7 (2) (กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561), 105 - 123.
ปeทมา ดีลิ่น ปริยากรณ0 ชูแกว และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2560). “เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อแกปeญหา
การเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมจีนในระดับอุดมศึกษา”, วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 12 (3) (มกราคม–ธันวาคม 2560 ฉบับพิเศษ.), 59 - 81.
พัชลินจ0 จีนนุ:น วราเมษ วัฒนไชย ปริยากรณ0 ชูแกว. (2560). “คุณค:าและภูมิปeญญาจากวรรณกรรมภาคใต
ยุค การพิมพ0 พ.ศ. 2470 – 2520” วารสารมนุษยศาสตร0สังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12 (2)
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), 9 - 33.
Pariyagorn Chookaew, Pornpan Khemakhunasi, Purisa kaweepun and Karuna Dangsuwan.
(2019). “Power of Language: Co-Creation of Mutual Values and Thai Language
Abilities in Transmission of Innovation of Local Organic Rice Farming Operated by
Thai-Malay Muslim Farmers in Ban La-han, Waeng District, Narathiwat Province” in
Area Based Development Research Journal (11/3), 188 - 204.
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นางสาวศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตปeตตานี, 2543
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2538
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
ปeทมา ดีลิ่น ปริยากรณ0 ชูแกว และศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์. (2560). “เทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อแกปeญหา
การเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมจีนในระดับอุดมศึกษา”, วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 12 (3) (มกราคม - ธันวาคม 2560 ฉบับพิเศษ.), 59 - 81.
3. ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวอลิสา คุ(มเคี่ยม
ปร.ด. (ภาษาศาสตร0ประยุกต0) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0, 2562
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร0 - ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2542
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
อลิสา คุ:มเคี่ยม และพุทธชาติ โปธิบาล. (2559). “ปeญหาทางการอ:านคําจากแบบทดสอบการอ:านคําเทียม
ของเด็กที่มีความบกพร:องทางการอ:าน,” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 ครั้งที่ 54 ประจําป> 2559. (หนา 1 - 8) . วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ0 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 บางเขน กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0.
อลิสา คุ:มเคี่ยม และพุทธชาติ โปธิบาล. (2558). “การเขาใจความหมายคําของเด็กที่มีปeญหาการสําเหนียก
รูระบบเสียงภาษาไทย ของนักเรียน ในจังหวัดปeตตานี ,” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 ครั้งที่ 53 ประจําป> 2558. (หนา 1 - 8). วันที่ 3 - 6
กุมภาพันธ0 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 บางเขน กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0.
อลิสา คุ:มเคี่ยม และพุทธชาติ โปธิบาล. (2558). “การสําเหนียกรูระบบเสียงพยัญชนะของเด็กที่มีความ
บกพร:องทางการอ:าน,” ใน เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวขอ “นวัตกรรมกับความทาทาย
ทางภาษาและการสื่อสารในโลกไรพรมแดน” ครั้งที่ 1 ประจําป> 2558. (หนา 180 - 193). วันที่ 3 - 4
กันยายน 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร0.
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Alisa Khumkhiam and Puttachart Potibal. (2016). “Vowel Phonological Awareness from
Reading the Non - Words of Children with Reading Disability”. The 26 th Annual
Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society : SEALS 2016, (Page 172) May 26 28, 2016 : Manila Philippines.
4. ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

นายธีรยุทธ' เกณบุตร
ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.ทักษิณ, 2554
กศ.บ. (ภาษาไทย) ม.ทักษิณ, 2549
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
มาโนช ดินลานสกูล, วินัย สุกใส และธีรยุทธ0 เกณบุตร. (2562). “ราชาธิราช : จากพระราชพงศาวดารสู:
นวนิยาย,” วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก:า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 6(2), 45 - 52.
5. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาววรินธร เบญจศรี
ปร.ด. (ภาษาศาสตร0) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม:, 2549
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
กฤธยากาญจน0 โตพิทักษ0, คุณอานันท0 นิรมล, วรินธร เบญจศรี, วีนัส ศรีศักดา, จินตนา กสินันท0, เสาวรส ยิ่ง
วรรณะ และศิริรัตน0 สินประจักษ0ผล. (2561). “การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสราง จิตสํานึก
รักษ0น้ําของเยาวชนลุ:มน้ําคลองท:าแนะ จังหวัดพัทลุง,”. วารสารครุพิบูล. 5 (1) (มกราคม - มิถุนายน
2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : พิษณุโลก. 111 - 121.
วรินธร เบญจศรี. (2561). “การพัฒนากระบวนการสืบคนภูมิปeญญาเพื่อพัฒนาจิตสํานึกรักษ0น้ําของ เยาวชน
ตนน้ําคลองท:าแนะ จังหวัดพัทลุง” วารสารครุพิบูล. 5 (1) (มกราคม - มิถุนายน 2561). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม : พิษณุโลก.
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นายมาโนช ดินลานสกูล
ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา,2528
ผูช:วยศาสตราจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
มาโนช ดินลานสกูล วินัย สุกใส และธีรยุทธ0 เกณบุตร. (2562). “ราชาธิราช : จากพระราชพงศาวดาร
สู:นวนิยาย,” วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก:า. 6(2) พฤษภาคม - สิงหาคม 2562.
นิยา บิลยะแม, มาโนช ดินลานสกูล, พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561). “กลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ของ
เอนก นาวิกมูล,” ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0. (หนา 732 740). วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ0 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0.
จตุพร เจริญพรธรรมา, มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2560). “ภาพลักษณ0ของผูสูงอายุในนว
นิยายของชมัยภร แสงกระจ:าง,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร0ประยุกต0 ครั้งที่ 6.
(หนา 90 - 98). วันศุกร0ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหลวงนราธิวาสราชนครินทร0 ชัน้ 7 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
ชญาดา ชูชัยสิงหะกุล, มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2560). นิเวศสํานึกแบบดั้งเดิมในนว
นิยายของอุดม วิเศษสาธร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร0ประยุกต0 ครั้งที่ 6. (หนา
99 - 105) วันศุกร0ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหลวงนราธิวาสราชนครินทร0 ชั้น 7 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
Chayada Choochaisinghakul, Manoch Dinlansagoon and Phatchalin Jeennoon. (2017).
“The Value Ecological Conscience in Udom Wisetsathon’s Novels: Integration of
Knowledge for Education Management amid Nature and Environment Crisis,”
presented in International Conference for Case Studies on Development
Administration 2017 (NIDA-ICCS 2017). ((p.152 - 167 ). on September 8, 2017. Nida :
Bangkok.
Jatuporn Jarurnpornthunma, Manoch Dinlansagoon, Phatchalin Jeennoon. (2017).
“Elderly Characters in Chamaiporn Saengkrachang’s novels: Roles of Literature in
The Presentation of the Image of the Elderly that is of value in Thai society,”
presented in International Conference for Case Studies On Development
Administration 2017 (NIDA-ICCS 2017). (p.168-180). on September 8, 2017. Nida :
Bangkok.
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นายฉันทัส ทองช(วย
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2526
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2519
กศ.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร, 2515
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
จินดา วรรณรัตน0, จริญญา ธรรมโชโต, พัชลินจ0 จีนนุ:น, ฉันทัส ทองช:วย. (2562). “ลีลาการใชถอยคําใน
งานเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยู:หัว รัชกาลที่ 9 ของสุเมธ ตันติเวชกุล,” การประชุม
วิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใตหัวขอ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน. (หนา 646 - 657). วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อําเภอ
หาดใหญ: จังหวัดสงขลา.
พรพันธุ0 เขมคุณาศัย, ฉันทัส ทองช:วย, จริญญา ธรรมโชโต, ประภัสสร ภัทรนาวิก และปรียารัตน0 เชาวลิต
ประพันธ0. (2561). “การส:งต:อภูมิปeญญาทองถิ่น “ภูมิปeญญาดูซง” สู:เยาวชนในครอบครัว :
กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส,” อินทนิลทักษิณสาร . 13 (3) (พิเศษ) มกราคม- ธันวาคม. 1 -29.
อรอุมา เจ–ะสา, จริญญา ธรรมโชโต และฉันทัส ทองช:วย. (2561). “ลักษณะการใชภาษาเขียนเชื่อมโยง
ความในสารนิพนธ0 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ.”ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15. (หนา 1194 - 1201). วันที่ 6 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตกําแพงแสน.
สมิทธ0ชาต0 พุมมา, อนันต0 อารีย0พงศ0 และฉันทัส ทองช:วย. (2560). “โครงสรางของการซอนคําในพระปฐม
สมโพธิกถา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร0ประยุกต0 ครั้งที่ 6. (หนา
116 - 124 ). วันที่ 19 พฤษภาคม 2560. ณ สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ
:สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง.
วชิรา หงส0ทอง, ไพบูลย0 ดวงจันทร0, ฉันทัส ทองช:วย และสืบพงศ0 ธรรมชาติ. (2559). “ปeจจัยที่ก:อใหเกิด
พลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” วารสารมนุษยศาสตร0
สังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11 (1), 119 - 144.
อัจจิมา หนูคง, ไพบูลย0 ดวงจันทร0, ฉันทัส ทองช:วย และมัณฑนา นวลเจริญ. (2559). “การจัดการ
พิพิธภัณฑ0อย:างสรางสรรค0เพื่อการท:องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ต,” วารสารมนุษยศาสตร0
และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 10 (2) , 179 - 197.
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นางสาวประภัสสร ภัทรนาวิก
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2552
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2538
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0,2533
ผูช:วยศาสตราจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
พรพันธุ0 เขมคุณาศัย, ฉันทัส ทองช:วย, จริญญา ธรรมโชโต, ประภัสสร ภัทรนาวิก และปรียารัตน0 เชาวลิต
ประพันธ0. (2561). “การส:งต:อภูมิปeญญาทองถิ่น “ภูมิปeญญาดูซง” สู:เยาวชนในครอบครัว :
กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส,” อินทนิลทักษิณสาร . 13 (3) (พิเศษ) มกราคม- ธันวาคม. 1 -29.
9. ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวจริญญา ธรรมโชโต
Ph.D. (Linguistics) La Trobe University, Australia, 2552
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร0) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร0, 2540
ศศ.บ. (ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2536
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ0, พรพันธุ0 เขมคุณาศัย, จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2562).
“สถานภาพองค0ความรูเกี่ยวกับ“วัจนกรรม” ในรอบ 3 ทศวรรษ (พ.ศ. 2529 - 2560)” ใน การ
ประชุม วิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใตวิจัย ครั้งที่ 9 ประจําป>การศึกษา 2562 หัวขอ “Social
Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”, (E48-E55). วันที่ 22 กุมภาพันธ0 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต อําเภอทุ:งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
นวพร สายไหม จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2562). ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อลายสรอย
ทองคํารูปพรรณ. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12.
(หนา 297 - 305). วันที่ 20 ตุลาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต.
จินดา วรรณรัตน0, จริญญา ธรรมโชโต, พัชลินจ0 จีนนุ:น, ฉันทัส ทองช:วย. (2562). “ลีลาการใชถอยคําใน
งานเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยู:หัว รัชกาลที่ 9 ของสุเมธ ตันติเวชกุล,” การประชุม
วิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใตหัวขอ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน. (หนา 646 - 657) วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อําเภอ
หาดใหญ: จังหวัดสงขลา.
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ชลธิชา จันทร0ขาว, อนันต0 อารีย0พงศ0 และจริญญา ธรรมโชโต. (2562). “การใชคําแผลงภาษาเขมรในการ
สรางสรรค0วรรณศิลป‡ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ0ชั้นมัธยมศึกษา,” สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ0.
17 (1). มกราคม - มิถุนายน. 122 - 134.
กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ0, จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2561). “กลวิธีการนําเสนอเนื้อหา
ในแผ:นภาพอินโฟกราฟ^กของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ0วิจัย" ครั้งที่ 10. (หนา 242 - 248) วันที่ 27 - 28 มี.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0 จังหวัดนครศรีธรรมราช.
จินดา วรรณรัตน0, จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2561). “ลีลาภาษาของพระมหาสมปอง
ตาลปุตโต ในคอลัมน0คนดังนั่งเขียน,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ0วิจัย ครั้งที่ 10.
(หนา 337 - 343). วันที่ 27 - 28 มี.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0 จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ณัฐวดี คมประมูล, จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ0 จีนนุน: . (2561). “กลวิธีทางภาษาในการใหคําปรึกษา
เรื่อง ความรักในคอลัมน0คนดัง นั่งเขียนของดีเจพี่ออย,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15.
(หนา 1091 - 1100) 6 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตกําแพงแสน.
ณัฐวดี คมประมูล, จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ0 จีนนุน: . (2561). “วัจนกรรมในการใหคําปรึกษาเรื่อง
ความรัก ในคอลัมน0คนดังนั่งเขียนของดีเจพี่ออย,” ใน การประชุมหาดใหญ:วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9. (หนา 531 - 539) วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยหาดใหญ: จังหวัด
สงขลา.
พรพันธุ0 เขมคุณาศัย, ฉันทัส ทองช:วย, จริญญา ธรรมโชโต, ประภัสสร ภัทรนาวิก และปรียารัตน0 เชาวลิต
ประพันธ0. (2561). “การส:งต:อภูมิปeญญาทองถิ่น “ภูมิปeญญาดูซง” สู:เยาวชนในครอบครัว :
กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส,” อินทนิลทักษิณสาร . 13 (3) (พิเศษ) มกราคม - ธันวาคม. 1 - 29.
สุเมตตา ประสาทแกว, จริญญา ธรรมโชโต และอนันต0 อารีย0พงศ0. (2561). “ที่มาและความหมายในการ
ตั้งชื่อเรือประมงพื้นบานกลุ:มคนมลายูชายฝe™งทะเลตะวันออก ภาคใตตอนล:าง,” ใน การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 การจัดการความทาทายในยุค 4.0. (หนา 318 - 325).
วันที่ 29 - 30 มิ.ย. 2561 โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร0 จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สุเมตตา ประสาทแกว, จริญญา ธรรมโชโต และอนันต0 อารีย0พงศ0. (2561). “การตั้งชื่อเรือประมงพื้นบาน
กลุ:ม คนมลายูชายฝe™งทะเลตะวันออก ภาคใตตอนล:าง,” ใน การประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ
ครั้งที่ 56. (หนา 758 - 765). วันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0
กรุงเทพมหานคร.
อรอุมา เจ–ะสา, จริญญา ธรรมโชโต และฉันทัส ทองช:วย. (2561). “ลักษณะการใชภาษาเขียนเชื่อมโยง
ความในสารนิพนธ0 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ.”
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15. (หนา 1194 - 1201) วันที่ 6 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตกําแพงแสน.
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Saymai, Nawaporn., Thammachoto, Jarinya. and Khemakunasai, Pornpan. (2019). “The Use
of Tone Marks in Writing Transliterated English in Thai on Twitter”. Proceedings
of The 2nd International Conference on Applied Liberal Arts (ICAA 2019): Liberal Arts
for Interdisciplinary Practice and Research. (pp. 311 - 321). 24 May 2019. Faculty of
Liberal Arts, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang : Bangkok.
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นางสาวสมิทธ'ชาต' พุมมา
ปร.ด. (ภาษาศาสตร0) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
นวพร สายไหม จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2562). ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อลายสรอย
ทองคํารูปพรรณ. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12.
(หนา 297 - 305). วันที่ 20 ตุลาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต.
นวพร สายไหม และสมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2562). “คําศัพท0ที่วัยรุ:นไทยนิยมใชในตนป> 2562,” ใน รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12. (หนา 306 - 313). วันที่ 20
ตุลาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สมิทธ0ชาต0 พุมมา และทีปวิท พงศ0ไพบูลย0. (2562). “รายการหนากากนักรอง : กรณีศึกษาชนิดและที่มา
ของหนากาก,” ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้ง
ที่ 9. (หนา 127 - 138). วันที่ 8 กุมภาพันธ0 2562. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ. เชียงใหม: :
มหาวิทยาลัยพายัพ.
สมิทธ0ชาต0 พุมมา และทีปวิท พงศ0ไพบูลย0. (2562). “วิเคราะห0การเขียนบทสารคดีวิทยุของนิสิตวิชาโท
ภาษาไทยชั้นป>ที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมผูสูงวัย :
โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา ครั้งที่ 6. (หนา 473 - 482). วันที่ 30 มีนาคม 2562. ณ
วิทยาลัยนครราชสีมา. นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา.
สมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2562). “เปรียบเทียบสํานวน สุภาษิต ที่ใชคําว:า “ขี้” ในภาษาไทย 4 ถิ่น,” ใน รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ0วิจัย” ครั้งที่ 11. (หนา SS211 (1 - 8)). วันที่ 27 - 28
มีนาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0.
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สมิทธ0ชาต0 พุมมา และฉันทัส ทองช:วย. (2562). “การตั้งชื่อนกในจังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ สังคมผูสูงวัย : โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา ครั้งที่ 6. (หนา 473 482). วันที่ 30 มีนาคม 2562. ณ วิทยาลัยนครราชสีมา. นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา.
กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ0 จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2561). “กลวิธีการนําเสนอเนื้อหา
ในแผ:นภาพอินโพกราฟ^กของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส),” ใน รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ0วิจัย” ครั้งที่ 10. (หนา ss193 (1 - 6). วันที่ 27 - 28
มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0 จังหวัดนครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0.
จินดา วรรณรัตน0 จริญญา ธรรมโชโต และสมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2561). “ลีลาภาษาของพระมหาสมปอง
ตาลปุตฺโต ในคอลัมน0คนดังนั่งเขียน,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ0วิจัย”
ครั้งที่ 10. (หนา ss104 (1 - 7). วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0 จังหวัด
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0.
สมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2561). “โครงสรางของชื่อวัดในจังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 8. (หนา 1192 - 1202). วันที่ 9 กุมภาพันธ0
2561. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ. เชียงใหม: : มหาวิทยาลัยพายัพ.
สมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2561). “การศึกษาคําว:า “ทอง” ในภาษาและวัฒนธรรมไทย,” ใน รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป> 2561. (หนา 244 - 255). วันที่ 23 กุมภาพันธ0
2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
สมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2561). “ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อเรื่องงานเขียนสารคดีของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ชั้นป>ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ0วิจัย” ครั้งที่ 10.
(หนา SS203 (1 - 7)). วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0.
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0.
สมิทธ0ชาต0 พุมมา. (2561). “ศึกษาเนื้อหาและการใชภาษาจากวิสัยทัศน0ขององค0กรปกครองภาคใตใน
ประเทศไทย,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5. (หนา 1286 - 1300). วันที่ 21
กรกฎาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก:น : มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.
สมิทธ0ชาต0 พุมมา, อนันต0 อารีย0พงศ0 และฉันทัส ทองช:วย. (2560). “โครงสรางของการซอนคําในพระปฐม
สมโพธิกถา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร0ประยุกต0 ครั้งที่ 6. (หนา
116 - 124). วันที่ 19 พฤษภาคม 2560. ณ สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ
: สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง.
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นางสาวพัชลินจ' จีนนุ(น
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2555
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543
ผูช:วยศาสตราจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2562). ฉันท0นางโสภณีกับรากษส: จากเทพนิยายตะวันตกเรื่องโฉมงามกับเจาชายอสูรสู:
วรรณคดีแบบไทย. วารสารมนุษยศาสตร0 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 16 (2) (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562).
23 - 39.
กมลทิพย0 มะโน พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2562). “ปรากฏการณ0โหยกาอดีตในภาพยนตร0เรื่องแฟนฉัน,” ใน การ
ประชุมหาดใหญ:วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10. (หนา 72 - 82). วันที่ 12 - 13
กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ:.
คุณัชญ0 สมชนะกิจ, พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2562). “การใชสัญญะประกอบการบริภาษในสื่อออนไลน0เฟซบุ–ก,”.
ใน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ดินแดนแฟนตาซี : ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล"
(หนา 29 - 43). วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ:, จังหวัดสงขลา : คณะ
มนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตปeตตานี.
จินดา วรรณรัตน0, จริญญา ธรรมโชโต, พัชลินจ0 จีนนุ:น, ฉันทัส ทองช:วย. (2562). “ลีลาการใชถอยคําใน
งานเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยู:หัว รัชกาลที่ 9 ของสุเมธ ตันติเวชกุล,” ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ภายใตหัวขอ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน. (หนา 646 - 657) วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อําเภอ
หาดใหญ: จังหวัดสงขลา.
จินดา วรรณรัตน0, พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2562). “ศึกษาคุณค:าในงานเขียนของสุเมธ ตันติเวชกุล,” ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร0พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรม
เพิ่มผลผลิต ส:งเสริมเศรษฐกิจดวยงานวิจัย" (หนา 959 - 967) 14 มิถุนายน 2562 ณ Hall 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย0วิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร),
กรุงเทพมหานคร.
ตัสนีม อาลี, พัชลินจ0 จีนนุ:น, วราเมษ วัฒนไชย. (2562). “ไกรทอง: จากนิทานสู:การ0ตูนทางไทรทัศน0ช:อง
3,” ใน การประชุมหาดใหญ:วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10. (หนา 38 - 48) วันที่ 12 13 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ:.
ทิฏฐา สุวรรณกิจ, พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2562). “เวตาล: จากนิทานแห:งปeญญาสู:ปริศนาธรรมการณ0ตูน,” ใน
การประชุมหาดใหญ:วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10. (หนา 12 - 23) วันที่ 12 - 13
กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ:.
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นวพร สายไหม และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2562). “สถานภาพการวิจัยนิทานทองถิ่นในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ.
2540 - 2560),” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร0พระราชา พัฒนา
คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส:งเสริมเศรษฐกิจดวยงานวิจัย" (หนา 1130 - 1138). 14
มิถุนายน 2562 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย0วิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต (ถนนสิรินธร), กรุงเทพมหานคร.
ผุสดี ศรีเมือง, พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2562). “นิตยสารคู:สรางคู:สม: ความทรงจําเก:าในโลกสมัยใหม:,” ใน การ
ประชุมหาดใหญ:วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10. (หนา 24 - 37). วันที่ 12 - 13
กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ:.
มนชิดา หนูแกว, พัชลินจ0 จีนนุ:น, ปรียารัตน0 เชาวลิตประพันธ0. (2562). “ลีลาภาษาในนวนิยายของรอม
แพง,”.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร0พระราชา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส:งเสริมเศรษฐกิจดวยงานวิจัย". (หนา 1113 - 1121). 14 มิถุนายน 2562
ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย0วิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร),
กรุงเทพมหานคร.
อภิชญา ญาดาพัชร0, พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2562). “ลูกแม:น้ําโขง: การถวิลหามิตรภาพที่แสนหวานใน
วรรณกรรมเยาวชนของไทย,” ใน การประชุมหาดใหญ:วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10.
(หนา 49 - 60). วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ:.
จินดา วรรณรัตน0, พัชลินจ0 จีนนุ:น และวราเมษ วัฒนไชย. (2561). “สถานภาพองค0ความรูเกี่ยวกับ
การศึกษาภาษาในงานวิทยานิพนธ0ไทยช:วงทศวรรษ พ.ศ. 2550 - 2560,” ใน การประชุมหาดใหญ:
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9. (หนา 88 - 99). วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร
Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ:.
ฉัตรปกรณ0 กําเนิดผล, พรพันธุ0 เขมคุณาศัย และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561). “พลวัตของวรรณกรรมหนัง
ตะลุงเรื่องรามเกียรติ์ร:วมสมัยของคนรอบลุ:มทะเลสาบสงขลา (ประมาณ พ.ศ. 2407 - 2010),” ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 15. (หนา 1150 1159) วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศูนย0เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขต
กําแพงแสน นครปฐม.
ฐานันท0 ศรีเทพ และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561). “กากี : จากวรรณคดีคํากลอนสู:ภาพยนตร0เรื่อง “กากี
สหัสวรรษ”,” ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรูเชิงรุก” ครั้งที่ 6 : Active Learning ตอบ
โจทย0 Thailand 4.0 อย:างไร. (หนา 482 - 492) วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0.
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ณัฐวดี คมประมูล, จินดา วรรณรัตน0, พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561). แนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในหลวง
รัชกาลที่ 9 ของสุเมธ ตันติเวชกุล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 "ศาสตร0
พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส:งเสริมเศรษฐกิจดวยงานวิจัย". (หนา 1312 1319). 14 มิถุนายน 2562 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย0วิทยาศาสตร0
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร), กรุงเทพมหานคร.
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ0 จีนนุ:น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ0 และนพดล สาลีโภชน0. (2561). “แนวทางการ
สื่อสารความรูในโครงการวิจัยแบบกลุ:มวิชาการ กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใตโครงการการบริหาร
จัดการน้ําแบบมีส:วนร:วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ:มน้ําอย:างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองปvาพะยอม คลองท:าแนะ จังหวัดพัทลุง,” ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถัก
ทองานวิจัยทองถิ่น.....กาวไกลสู:สากล” (หนา 341 - 354). วันที่ 7 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร
ยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ธนภัทร เต็มรัตนะกุล, พัชลินจ0 จีนนุ:น, เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ0, นภดล สาลีโภชน0. (2561). “การบูรณาการการ
เรียนการสอนนิเทศศาสตร0ผ:านโครงการวิจัยชุมชน” วารสารอินทนิลทักษิณสาร. ฉบับพิเศษ 13 (3)
(มกราคม - ธันวาคม 2561). 231 - 255.
นิยา บิลยะแม, มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561). “การประกอบสรางเนื้อหาสารคดีเชิง
สถานที่ของเอนก นาวิกมูล,” ใน การประชุมหาดใหญ:วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9. (หนา
42 - 54) วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ:.
นิยา บิลยะแม, มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561). กลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ของ
เอนก นาวิกมูล. ใน การจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0. (หนา 732 740). วันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ0 2561.
พัชลินจ0 จีนนุ:น, วราเมษ วัฒนไชย และปริยากรณ0 ชูแกว. (2561). “รูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรม
ภาคใตยุคการพิมพ0 พ.ศ. 2470 - 2520” วารสารมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี. 7 (2) (กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561), 105 - 123.
พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561). “วรรณกรรมคําสอนภาคใตสมัยโบราณ: สัมพันธบท ผูคนและตัวตนของชาวใต.
วารสารมนุ ษ ยศาสตร0 แ ละสั งคมศาสตร0 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร0 ธ านี . 10 (2) (พฤษภาคม สิงหาคม 2561) ), 67 - 109).
พั ชลิ น จ0 จีน นุ: น . (2561). “หญิ งแสร หญิ งแหม: ชายร:ายครู”: มโนทั ศน0 ว:าดวยลักษณะหญิ งชายที่ ไม: พึ ง
ประสงค0 ในสั ง คมภาคใตและความคิ ด ร: ว มกั บ คนในสั งคมปe จ จุ บั น . วารสารคณะมนุ ษ ยศาสตร0
สังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12 (2) (กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561), 9 - 36.
พัชลินจ0 จีนนุ: น. (2561). “ทิ ศทางการทําวิจัยวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 25402560)”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร. 13 (3) (มกราคม - ธันวาคม 2561). 83 - 111.
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วรรณิศา จุยนอย และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561). “มอม : การดัดแปลงเรื่องสั้นสู:บทละครโทรทัศน0,” ใน การ
ประชุมหาดใหญ:วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9. (หนา 151 - 164). วันที่ 20 - 21
กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ:.
วัลภา พรหมบุญแกว, พัชลินจ0 จีนนุ:น และพรพันธุ0 เขมคุณาศัย. (2561). “การสรางสรรค0เนื้อหาใน
วรรณกรรมประเภทนิยายทองถิ่นภาคใต (พ.ศ. 2481 - 2504),” ใน การจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่
56. (หนา 744 - 766) วันที่ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ0 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0.
อนุวัฒน0 มากชูชิต และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561). “ชาร0ล็อตต0 แมงมุมเพื่อนรัก: จากวรรณกรรมเยาวชนสู:
ภาพยนตร0,” ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรูเชิงรุก” ครั้งที่ 6 : Active Learning ตอบ
โจทย0 Thailand 4.0 อย:างไร (หนา 493 - 501). วันที่ 26- 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0.
จตุพร เจริญพรธรรมา, มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2560). “ภาพลักษณ0ของผูสูงอายุในนว
นิยายของชมัยภร แสงกระจ:าง,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร0ประยุกต0 ครั้งที่ 6.
(หนา 90 - 98). วันศุกร0ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหลวงนราธิวาสราชนครินทร0 ชัน้ 7 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
ชญาดา ชูชัยสิงหะกุล, มาโนช ดินลานสกูล และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2560). นิเวศสํานึ กแบบดั้งเดิมในนว
นิยายของอุดม วิเศษสาธร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร0ประยุกต0 ครั้งที่ 6. (หนา
99-105). วั น ศุ ก ร0 ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร0 ชั้ น 7 สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
พัชลินจ0 จีนนุ: น, วราเมษ วัฒ นไชย, ปริยากรณ0 ชูแกว. (2560). “คุณค:าและภู มิปeญ ญาจากวรรณกรรม
ภาคใตยุคการพิมพ0 พ.ศ. 2470–2520” วารสารอินทนิลทักษิณสาร. 12 (2) (กรกฎาคม - ธันวาคม
2560), 9 - 33.
พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2560). “คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใตที่สัมพันธ0กับความคิดความ
เชื่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนา. วารสารศรี น คริ น ทรวิ โ รฒวิ จั ย และพั ฒ นา (สาขามนุ ษ ยศาสตร0 แ ละ
สังคมศาสตร0). 9 (17) (มกราคม - มิถุนายน 2560), 160 - 175.
พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2560). “อิทธิพลของสุนทรภู:ที่มีต:อการสรางสรรค0หนังสือวัดเกาะภาคใตช:วงพ.ศ. 24702520” วารสารมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร0ธานี. 9 (1) มกราคมเมษายน 2560, 127 - 147.
พัชลินจ0 จีนนุ:น. (2560). ภูมิปeญญาของคนไทย: ศึกษาจากวรรณกรรมคําสอนภาคกลางยุคการพิมพ0 (พ.ศ.
2459 – 2493). วารสารคณะมนุ ษ ยศาสตร0 ป ริ ทั ศ น0 มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ. 39 (2)
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560), 33 - 55.
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อุไรวรรณ ทองแกมแกว, พินิจ ดวงจินดา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ0, สุนิสา คงประสิทธิ์, ธนภัทร เต็มรัตนะกุล
, พั ชลิ น จ0 จีน นุ: น , ชาลินี สะทานบั ว, พรพั นธุ0 เขมคุ ณ าศัย และเบญจวรรณ บั วขวัญ . (2560).
“การประเมินแบบมีส:วนร:วมในระบบการบริหารจัดการกลุ:มวิจัย: กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีของกลุ:ม
วิจัยสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ:นใหม:และสังคม”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5
(3) (กันยายน 2560 - ธันวาคม 2560), 446 - 456.
พัชลินจ0 จีนนุ:น คุณัชญ0 สมชนะกิจ และธนภัทร เต็มรัตนะกุล. (2559). “หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรม
ที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร.”
วารสารปาริชาต. 29 (1) (เมษายน 2559 - กันยายน 2559), 58 - 83.
รื่นฤทัย รอดสุวรรณ, พรพันธุ0 เขมคุณาศัย และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2559). สถานภาพงานวิจัยโนราในรอบ
สามทศวรรษ (พ.ศ. 2532-2558). ใน เอกสารประกอบการประชุมรัฐ คนไท/ไทยชายแดนและทิศทาง
ใหม: ๆในไทยศึกษา การประชุ มวิช าการประจําป> 2559. (หนา 362 - 376) วัน ที่ 19 - 20 สิ งหาคม
2559 คณะสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม:.
พัชลินจ0 จีนนุ:น และวราเมษ วัฒนไชย. (2558). “ลักษณะร:วมและการสรางสรรค0ของเรื่องอัษฎาพานรคํา
กาพย0ภาคใตดานเนื้อหาคําสอนและกลวิธีการสอน”.วารสารคณะมนุษยศาสตร0ปริทัศน0 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 37 (2) (กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558), 67 - 90.
พั ช ลิ น จ0 จีน นุ: น และวราเมษ วั ฒ นไชย. (2558). “อั ษฎาพานรคํ า กาพย0 ภ าคใต: ลั กษณะร:ว มและการ
สรางสรรค0เฉพาะถิ่น”.วารสารคณะมนุษยศาสตร0สังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 9 (2) (ตุลาคม
2557 - มีนาคม 2558) , 61 - 85.
ณัฐวดี คมประมวล, จริญญา ธรรมโชโต และพัชลินจ0 จีนนุ:น. (2561) .วัจนกรรมในการใหคําปรึกษาเรื่อง
ความรักในคอลัมน0คนดังนั่งเขียนของดีเจพี่ออย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 15. (หนา 1091 - 1100) วันที่ 6 - 7 ธันวาคม
2561 ณ อาคารศูนย0เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0 วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม.
12. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวปรียารัตน' เชาวลิตประพันธ'
อ.ด. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2559
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2548
อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2544
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
พรพันธุ0 เขมคุณาศัย, ฉันทัส ทองช:วย, จริญญา ธรรมโชโต, ประภัสสร ภัทรนาวิก และปรียารัตน0 เชาวลิต
ประพันธ0. (2561). “การส:งต:อภูมิปeญญาทองถิ่น “ภูมิปeญญาดูซง” สู:เยาวชนในครอบครัว :
กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส,” อินทนิลทักษิณสาร . 13 (3) (พิเศษ) มกราคม- ธันวาคม. 1 -29.
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Preeyarat Chaowalitprapan. (2017). “The Origin Myth of Nora: A Comparative Study of
Southern Thailand and Malaysian Versions.” presented on 13th International
Conference on Thai Studies Globalized Thailand? Connectivity, Conflicts and
Conundrums of Thai Studies. (P130-143 ). 15 - 18 July 2017, Chiang Mai, Thailand.
บทความวิชาการ
ปรียารัตน0 เชาวลิตประพันธ0. (2559).“‘รับเทวดา’ : ประเพณีขึ้นป>ใหม:ของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย,”
ปาริชาต. 29 (2), 217 - 230.
13. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ

นายวราเมษ วัฒนไชย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2549
ร.บ. (การระหว:างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร0, 2540
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
พั ชลิ น จ0 จีน นุ: น วราเมษ วัฒ นไชย และปริย ากรณ0 ชู แกว. (2561). “รูป แบบและเนื้ อหาของวรรณกรรม
ภาคใต ยุคการพิมพ0 พ.ศ. 2470–2520” วารสารมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี. 7 (2) (กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561), 105 - 123.
พัชลินจ0 จีนนุ:น วราเมษ วัฒนไชย ปริยากรณ0 ชูแกว. (2560). “คุณค:าและภูมิปeญญาจากวรรณกรรมภาคใต
ยุค การพิมพ0 พ.ศ. 2470 – 2520” วารสารมนุษยศาสตร0สังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 12 (2)
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), 9 - 33.
พัชลินจ0 จีนนุ:น และวราเมษ วัฒนไชย. (2558). “ลักษณะร:วมและการสรางสรรค0ของเรื่องอัษฎาพานรคํา
กาพย0ภาคใตดานเนื้อหาคําสอนและกลวิธีการสอน”.วารสารคณะมนุษยศาสตร0ปริทัศน0 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 37 (2) (กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558), 67 - 90.
พั ช ลิ น จ0 จีน นุ: น และวราเมษ วั ฒ นไชย. (2558). “อั ษฎาพานรคํ า กาพย0 ภ าคใต: ลั กษณะร:ว มและการ
สรางสรรค0เฉพาะถิ่น”.วารสารคณะมนุษยศาสตร0สังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 9 (2) (ตุลาคม
2557 - มีนาคม 2558) , 61 - 85.
มาโนช ดินลานสกูล, วราเมษ วัฒนไชย, ปริศนา พิมดี และจารึก จันทร0วงศ0. (2557). “นักเขียนร:วมสมัย
ภาคใต : การรวมกลุ:มและบทบาท,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจําป> 2557. (หนา 1694 - 1700). วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย0
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป> อําเภอหาดใหญ: จังหวัดสงขลา. สงขลา :
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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บทความวิชาการ
ตัสนีม อาลี, พัชลินจ0 จีนนุ:น, วราเมษ วัฒนไชย. (2562). “ไกรทอง: จากนิทานสู:การ0ตูนทางไทรทัศน0ช:อง
3,” ใน การประชุมหาดใหญ:วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10. (หนา 38 - 48) วันที่ 12 13 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ:.
ณัชรดา สมสิทธิ์ และวราเมษ วัฒนไชย. (2560). “มุมมองและแนวคิดที่ปรากฏจากพิธีกรรมการแช:ว:านราง
ยา วัดเขาออ อําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง” วารสารรูสะมิแล. 37 (1) (มกราคม - เมษายน 2559) :
38 - 55.
วราเมษ วัฒนไชย. (2558). “เปรียบเทียบลีลาของฉันทลักษณ0ใน ‘นันโทปนันทสูตรคําหลวง’และ ‘พระ
มาลัยคําหลวง’,” จุลสารสาส0นไทย ฉบับวันภาษาไทยแห:งชาติ. 3 (1) (กรกฎาคม 2558), 127 145.
14. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ

นางปFยธิดา คงวิมล
กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร0 - ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2544
อาจารย0

ตําแหน(งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สุเมตตา ประสาทแกว อนันต0 อารีย0พงศ0 และป^ยธิดา คงวิมล. (2561). “การจัดประเภทรูปประโยคคําถาม
และวิเคราะห0หนาที่ความกํากวมของคําถามในรายการปริศนาฟxาแลบ,” ใน การประชุมหาดใหญ:
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9. (หนา 144 - 150 ). วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ: สงขลา.
ป^ยธิดา คงวิมล. (2560). “การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องการเขียนสะกดคําของนิสิตชั้นป>ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ,”. วารสารศาสตร0การศึกษาและการพัฒนามนุษย0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0.
1(2), 47 - 55.
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- 167 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว(างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

1. ชื่อหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Thai
2. ชื่อปริญญา
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Education (Thai)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
B.Ed. (Thai)
3. หน(วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศึ ก ษาศาสตร0 ร: ว มกั บ สาขาวิ ช าภาษางไทยคณะมนุ ษ ยศาสตร0 แ ละ
สังคมศาสตร0
4. ปรัชญา
สรางครูเพื่อสรางคน ดวยศาสตร0ภาษาไทย
ความสําคัญของหลักสูตร
เป[นหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูภาษาไทยอย:างถ:องแท มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยไดอย:างเหมาะสม มีจรรยาบรรณครู มีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เป[นคนมีเหตุมีผลและมีโลกทัศน0เชิงบวก สามารถ
สื่อสารและเขาใจความคิดจิตใจของนักเรียนและผูคนที่แสดงออกทางภาษาไทยได
อย:างดี

1. ชื่อหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Thai
2. ชื่อปริญญา
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Education (Thai)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
B.Ed. (Thai)
3. หน(วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศึ ก ษาศาสตร0 ร: ว มกั บ สาขาวิ ช าภาษางไทยคณะมนุ ษ ยศาสตร0 แ ละ
สังคมศาสตร0
4. ปรัชญา
สรางครูเพื่อสรางคน ดวยศาสตร0ภาษาไทย
ความสําคัญของหลักสูตร
เป[นหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มีทักษะทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีทักษะทางปeญญา มีภาวะผูนํา
สามารถพัฒ นางานดานภาษาไทยเพื่ อชี้นําและถ:ายทอดความรูแก:สถานศึกษา
ชุมชนและสังคมอย:างสรางสรรค0 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูรายวิชา
ภาษาไทยดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย วางแผนเนื้อหาสาระภาษาไทยและ

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- ไม:มเี ปลี่ยนแปลง

- ไม:มีเปลี่ยนแปลง

- ไม:มีเปลี่ยนแปลง

- เปลี่ยนแปลงเพื่ อใหสอดคลองกับ มาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภา และ มคอ.1
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5. วัตถุประสงค'
เพื่อผลิตบัณ ฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ที่มีคุณ ธรรม จริยธรรม
พื้นฐาน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอื่น มีจิตสาธารณะ เสียสละ
เป[นแบบอย:างที่ดี มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะ
อื่นดังนี้
1. มีความรูและทักษะทั้งวิชาการและวิชาชีพ เหมาะสมที่จะเป[น
ครูภาษาไทย
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0 สรางสรรค0
และประยุกต0ความรูสู:การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. สามารถใชภาษาไทยเป[นสื่อในการเพิ่มพูนความรูให
กวางขวางและลึกซึ้งมีความใฝvรูและสามารถพัฒนาตนเองอย:างต:อเนื่อง
4. สามารถสื่อ สารเพื่ อเสริมสรางสัมพั นธภาพระหว:างบุ คคลมีบุ คลิกภาพดี
ปฏิบัติตนไดเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มีความใฝvรูและสามารถพัฒนาตนเองอย:างต:อเนื่อง
6. เป[นผูมีคุณภาพ มีความตระหนักในการพัฒนาสังคมใหเป[นสังคมการเรียนรู

ฉบับปรับปรุง
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อพัฒ นา
ผูเรียน ฝaกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ทําเป[น โดยบูรณาการการทํางานกับการ
เรีย นรู และคุ ณ ธรรม จริย ธรรม สามารถประยุ ก ต0 เนื้ อ หาวิ ช าภาษาไทยสู: ก าร
ปฏิบัติงานในวิชาชีพเพื่อปxองกัน แกไขปeญหาและพัฒนา
5. วัตถุประสงค'
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษา สาขาวิ ช าภาษาไทยที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
คุณลักษณะและสมรรถนะ ดังนี้
1. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย0ต:องานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป[นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูสําหรับครูภาษาไทย
2. มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มีทักษะทั้งดานวิชาการ
และวิชาชีพ สามารถประยุกต0สู:การปฏิบัติ เหมาะสมที่จะเป[นครูภาษาไทย
3. เป[นผูนําทางปeญญา สามารถคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0 คิดริเริ่มและ
พัฒนางานดานภาษาไทยอย:างสรางสรรค0 มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ
สามารถชี้นําและถ:ายทอดความรูทางดานภาษาไทยแก:สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคมอย:างสรางสรรค0 ประยุกต0เนื้อหาวิชาภาษาไทยสู:การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
4. ทํ า งานร: ว มกั บ ผู อื่ น ทํ า งานเป[ น ที ม เป[ น ผู นํ า และผู ตามที่ ดี มี
สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู เรี ย น ผู ร: ว มงาน ผู ปกครอง และคนในชุ ม ชน มี ค วาม
รับผิดชอบต:อส:วนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
5. สื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุ:มต:าง ๆ อย:างมีประสิทธิภาพดวย
วิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบต:าง ๆ นํา
ทักษะศตวรรษที่ 21 มาใช โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภา มคอ.1 และ
คุณสมบัติอันพึงพประสงค0ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561
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6. หลักสูตร
มีจํานวนหน:วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม:นอยกว:า 169 หน:วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน(วยกิต
วิชาบังคับ
18 หน:วยกิต
กลุ:มการใชภาษา
9 หน:วยกิต
กลุ:มบูรณาการ
9 หน:วยกิต
วิชาเลือก
12 หน:วยกิต
กลุ:มวิชาบังคับเลือก
3 หน:วยกิต
กลุ:มวิชาเลือก
9 หน:วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม(น.อยกว(า 133 หน(วยกิต
วิชาชีพครู
ไม:นอยกว:า
55 หน:วยกิต
วิชาบังคับ
49 หน:วยกิต
วิชาเลือก
ไม:นอยกว:า
6 หน:วยกิต
วิชาเอก
ไม:นอยกว:า
78 หน:วยกิต

ฉบับปรับปรุง
6. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยรูปแบบ วิธีการที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเป[นสําคัญ สามารถวางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระ
ภาษาไทยและกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู บริห ารจั ด การชั้ น เรี ย น ใชสื่ อ และ
เทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอย:างเหมาะสมและสรางสรรค0
7. จั ด กิ จ กรรมใหผู เรี ย นไดเรี ย นรู จากประสบการณ0 ฝa ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ0 ฝaกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น
ทําเป[น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประยุกต0ความรูมาใชเพื่อปxองกัน แกไขปeญหาและพัฒนา
6. หลักสูตร
มีจํานวนหหน:วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม:นอยกว:า 135 หน:วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม(น.อยกว(า 30 หน(วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด.าน
ไม(น.อยกว(า 99 หน(วยกิต
วิชาชีพครู ไม:นอยกว:า
36 หน:วยกิต
วิชาบังคับ
22 หน:วยกิต
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน:วยกิต
วิชาเลือก
ไม:นอยกว:า
2 หน:วยกิต
วิชาเอก
63 หน:วยกิต
วิชาบังคับ
43 หน:วยกิต
วิชาเอกเฉพาะ
37 หน:วยกิต
วิชาบูรณาการการเรียนรู
6 หน:วยกิต
วิชาเลือก
ไม:นอยกว:า
20 หน:วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม(น.อยกว(า
6 หน(วยกิต

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- ปรั บ เปลี่ ย นตามหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ครู และ
เพื่อใหการศึกษาตามศาสตร0ภาษาไทยเขมขน
และกวางขวางขึ้ น และใหสอดคลองกั บ
ขอเสนอแนะผูมีส:วนไดเสีย
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วิชาเอกเดี่ยว
ไม:นอยกว:า
68 หน:วยกิต
วิชาบังคับ
53 หน:วยกิต
วิชาเลือก
ไม:นอยกว:า
15 หน:วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน:วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก ไม:นอยกว:า
4 หน:วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม(น.อยกว(า
6 หน(วยกิต
7. คําอธิบายรายวิชาชีพครู เปDนไปตามมาตรฐานความรู. ดังนี้
1. มาตรฐานความรูที่ 1 ความเป[นครู
2. มาตรฐานความรูที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
3. มาตรฐานความรูที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม
4. มาตรฐานความรูที่ 4 จิตวิทยาสําหรับครู
5. มาตรฐานความรูที่ 5 หลักสูตร
6. มาตรฐานความรูที่ 6 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
7. มาตรฐานความรูที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
8. มาตรฐานความรูที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
9.มาตรฐานความรูที่ 9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
10. มาตรฐานความรูที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา
11. มาตรฐานความรูที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ฉบับปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชาชีพครู เปDนไปตามมาตรฐานความรู. ดังนี้
มาตรฐานความรู.เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค:านิยมและคุณลักษณะความเป[นครู
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ0กับผูปกครองและชุมชน
มาตรฐานความรู.และประสบการณ'วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ความรูและศาสตร0การสอน
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหนาที่ครู

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เปลี่ยนแปลงเพื่ อใหสอดคลองกับ มาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและ มคอ.1
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ฉบับปรับปรุง

7.
คําอธิบายรายวิชา
0308111 ความเปDนครู
2(2-0-4)
Teacher’s Attributes
ความสํ าคั ญ พั ฒ นาการของวิ ช าชี พ ครู คุ ณ ลั ก ษณะความเป[ น ครู
บทบาทหนาที่ภาระงานของครู คุณธรรมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักธรร
มาภิบาลและความซื่อสัตย0สุจริต เกณฑ0มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนา
และพัฒนาวิชาชีพครูอย:างต:อเนื่อง การสรางเจตคติและศรัทธาต:อวิชาชีพครู การ
ฝaกปฏิบัติวิเคราะห0เพื่อเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเป[นครู รอบรูใน
เนื้ อหาวิช าที่ ส อนและกลยุ ท ธ0 การสอน เพื่ อ ใหผู เรีย นคิ ด วิเคราะห0 สั งเคราะห0
สรางสรรค0 สิ่ งใหม: ๆ ไดเป[ น บุ ค คลแห: ง การเรี ย นรู แสวงหาและเลื อ กใชขอมู ล
ข:าวสารความรูเพื่อใหทันต:อการเปลี่ยนแปลง มีปฏิสัมพันธ0ระหว:างครูกับผูเรียนที่
ส:งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมีจิตวิญญาณความเป[นครูและรับผิดชอบต:อ
วิชาชีพครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป[นแบบอย:างที่ดีมีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคม
0308231 ภาษาไทยสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Language for Teacher
การใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟeง การพูด การ
อ:าน การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทย
เพื่อการเป[นครูและการสื่อความหมายอย:างถูกตองในการอยู:ร:วมกันอย:างสันติใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

7.
คําอธิบายรายวิชา
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง
ผูเรียน และชุมชน สามารถใหเหตุผลและแกไขปeญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครู เป[นผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
เรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต:างทางสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต0ใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงในการจัดการศึกษา ตระหนักในสิทธิและหนาที่
ความเป[นพลเมืองและการส:งเสริมความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝvเรียนรู

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย:างเท:าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภา
มคอ.1 และอัตลักษณ0บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

- เปลี่ยนแปลงและบูรณาการจากรายวิชาบังคับ
2 รายวิชา เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม:และปรับหน:วย
กิต จาก
2(1-2-3) เป[น 3(2-2-5)
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ฉบับปรับปรุง

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
English Language for Teacher
การใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟe ง การพู ด
การอ: าน การเขี ยน ในบริ บ ทที่ เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู วั ฒ นธรรมกั บ การใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายอย:างถูกตองในการอยู:ร:วมกันอย:างสันติใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
0308241 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ของจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการ
เรียนรู ความแตกต:างระหว:างบุคคล เชาวน0ปeญญาและความถนัด สมองกับการ
เรี ย นรู ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู และปe จ จั ย ที่ เกี่ ย วของ การเรี ย นรูดวยตนเอง ความ
บกพร:องในการเรียนรู การจูงใจและกลยุทธ0เชิงจิตวิทยาในการจัดชั้นเรียน เพื่อ
สามารถใชจิตวิทยาในการทําความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนให
พัฒนาเต็มศักยภาพ
0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
Developmental Psychology
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของจิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานและจิ ต วิ ท ยา
พัฒ นาการ ปe จจัยที่มี อิท ธิพ ลต:อ การพั ฒ นาพฤติ กรรมของคนในวัยต: าง ๆ การ
ส:งเสริมพัฒนาการใหแก:คนทุกวัย และพัฒนาความสามารถของผูเรียน ตามช:วงวัย
อย:างเต็มศักยภาพ

คงเดิม

0308232

0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู.เรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมอง
และการเรียนรู จิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็ก
พิเศษ การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษาในสถานศึกษา
เพื่อรู เขาใจ แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางและยอมรับใน
ความแตกต:างระหว:างบุคคล กลุ:ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา
สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป[นผูใฝvเรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป[นบุคคลแห:งการ
เรียนรูตลอดชีวิต

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการจาก 3 รายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม:

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 173 ฉบับเดิม
0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู.เรียน
2(2-0-4)
Guidance for Student Development
หลักเบื้องตนของการแนะแนว วิวัฒนาการของการแนะแนวทั้งใน
และต:างประเทศ สภาพการแนะแนวในสถานศึกษาในปeจจุบัน บริการที่สําคัญ
ของการแนะแนว การนําหลักการแนะแนวไปใชในการจัดบริการแนะแนวและจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียนการใหคําปรึกษา แนะนํา ช:วยเหลือนักเรียนให
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Technology and Innovation for Education
บทบาท ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวโนมของเทคโนโลยี
นวัตกรรมการศึกษาและสื่อการเรียนรูที่ส:งเสริมการพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนรู
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อความหมายดวยภาพและเสียง องค0ประกอบ
ศิลป‡ที่ใชในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู แหล:งการเรียนรูและเครือข:ายการ
เรียนรู วิธีระบบ ฝaกปฏิบัติการออกแบบ พัฒนา ใช ปรับปรุง และประเมินสื่อเพื่อ
การเรียนรู

ฉบับปรับปรุง

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Technology Digital for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย:างเท:าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู.ผู.เรียน 3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่ อพั ฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียน
และการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปeญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ใน
ชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส:งเสริมทักษะการเรียนรู และ
การพั ฒ นาความเป[ นนวั ตกรของผู เรี ยน การดํ าเนิ นงานวิ จั ยเพื่ อแกปe ญ หา และ
พัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไป

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เปลี่ยนแปลงบูรณาการกับรายวิชาชีพครู
บังคับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1
ของ สกอ. ที่ปรับใหม:

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 174 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง
ใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร:
2(1-2-3)
ยกเลิก

0308310 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
Activities for Boy Scout and Girl Guides
ประวั ติ ข อบข: า ยวั ต ถุ ป ระสงค0 แ ละประโยชน0 ข องลู ก เสื อ และยุ ว
กาชาด หลัก การของลู กเสือ และยุวกาชาด ฝaก ปฏิ บั ติก ารมีวินั ยและความเป[ น
ระเบียบพิธีเป^ดและพิ ธีป^ดการประชุมกองเคหพยาบาล การบําเพ็ญ ประโยชน0
หลักสูตรวิชาลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
0308311 การสอนจุลภาคและประสบการณ'วิชาชีพครู
2(1-2-3)
Microteaching and Teacher Experiences
ฝaกทักษะการจัดการเรียนรูระหว:างเรียน การแกปeญหาการจัดการ
เรียนรูในสถานการณ0จําลองทั้งการสอนแบบเดี่ยวและแบบทีม ฝaกสังเกตวิเคราะห0
สังเคราะห0ประเมินผลเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและศึกษา
งานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู การออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจใหคะแนน
และตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การจัดการศึกษา
บูรณาการความรู ปฏิบัติการสอนประสบการณ0วิชาชีพครู วางแผนศึกษาผูเรียน
สัง เกต สั ม ภาษณ0 รวบรวมขอมู ล ดวยวิ ธีก ารต: างๆ นํ าเสนอผลการศึ ก ษาวิ จั ย
แกปe ญ หาผู เรี ย นร: ว มกั บ สถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและนํ า
หลั ก สู ต รไปใช ฝa ก จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ จุ ด ประสงค0 ก ารสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผูเรียน
เพื่อพัฒนาความเป[นครูมืออาชีพ

0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห0 ห ลั กสู ต รและสาระการเรียนรูวิช าเฉพาะ หลัก การ
จัดการเรียนรูและประเมินผลวิชาเฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและ
เทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู ฝaกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในชั้นเรียนและ การสรางชุมชนการ
เรียนรูวิชาชีพสําหรับครูวิชาเฉพาะ

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เนื่องจากรายวิชาไม:สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 และมีการกําหนดใหจัดเป[นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรความเป[นครูสําหรับนิสิตทุกคน

- เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการจาก 2 รายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม:

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 175 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

0308461 การสอนเฉพาะสาขา
2(1-2-3)
Teaching Specific Subject
วิเคราะห0 หลั กสูต รกลุ:ม สาระการเรียนรูวิธีการจัดการเรียนรูตาม
รายวิชาเฉพาะสาขาการทําแผนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมิน การสอน
ซ:อมเสริม และฝaกปฏิบัติการสอนวิชาเอก
0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Education Philosophy and Curriculum
Development
ปรั ชญา แนวคิ ด ทฤษฎี การศึ กษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒนธรรม ประวัติความเป[นมา ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน0และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร องค0ประกอบและ
ประเภทของหลั ก สู ต ร แนวคิ ด และหลั ก การจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร รู ป แบบและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร
ปeญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ฝaกปฏิบัติ
วิเคราะห0 หลักสู ตร ปรับปรุงและพั ฒนาหลักสูตรสถานศึ กษา เพื่ อประยุ กต0 ใชและ
พัฒนาสถานศึกษา โดยวิเคราะห0เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู.และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Process Organization and Classroom
Management
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู การสอน การจัดการชั้นเรียน วินัยและ
การพัฒนาวินัยนักเรียน รูปแบบการเรียนรู การบริหารจัดการในชั้นเรียน เทคนิค
การคุมชั้นเรียนการประสานประโยชน0ในการจัดการชั้นเรียน การสังเกต วิเคราะห0

0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู.
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ปรัช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การ
วิ เคราะห0 ห ลั ก สู ต ร การออกแบบหลั ก สู ต รและนวั ต กรรมทางหลั ก สู ต รเพื่ อ
ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช การประเมินและปรับปรุง
หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น และฝa ก จั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
แกนกลาง แนวคิด ทฤษฏี การจัดการเรียนรู องค0ประกอบการจัดการเรียนรู การ
จัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเป[ นสํ าคัญ การจั ดการเรีย นรูเชิงรุก การบู รณาการ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค0ความรูเกี่ยวกับชุมชน เพื่อจัดการ
เรียนรูในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
และฝaกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ยกเลิก

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และปรับคําอธิบาย
รายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครูที่ปรับใหม:ของคุรสุ ภาและตามเกณฑ0ใน
มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม:

- เนื่องจากสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่
ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม:

มคอ.2 ปริญญาตรี
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ปe ญ หาในชั้ น เรี ย นเป[ น รายกรณี ฝa ก แกปe ญ หาการจั ด การชั้ น เรี ย นโดยใช
กระบวนการวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ฝa ก กระบวนการคิ ด
วิเคราะห0 คิดสรางสรรค0และการแกปeญหาของผูเรียน การออกแบบและการจัด
ประสบการณ0การเรียนรู เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเป[น
สํ า คั ญ การบู ร ณาการเนื้ อ หาในกลุ: ม สาระการเรี ย นรู การบู ร ณาการเรี ย นรู
แบบเรียนรวมการใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การบูรณา
การการเรียนรูและสามารถนํานวัตกรรมใหม: ๆ มาใชในการจัดการในชั้นเรียนได
อย:างมีประสิทธิภาพ การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส:งเสริมการเรียนรู การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูการพัฒนาศูนย0การเรียนใน
สถานศึกษา และการประเมินการเรียนรูเพื่อสามารถออกแบบการเรียนรูและจัด
กิจกรรมที่ส:งเสริมการเรียนรูของผูเรียนและสามารถจําแนกระดับการเรียนรูจาก
การประเมินผล
0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information Technology for Education
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร0 แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โครงสรางและเครือข:ายสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการผลิต เลือก และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการศึกษา ฝaกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร0
ในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

ฉบับปรับปรุง

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย:างเท:าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เปลี่ ย นแปลงโดยนํ า ไปบู ร ณาการกั บ ราย
วิชาชีพครูบังคับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม:

มคอ.2 ปริญญาตรี
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0308391 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
หลั ก การและเทคนิ ค การวั ด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา การ
ประเมินผลแบบย:อยและแบบรวม การประเมินตามสภาพจริง การสรางและการ
ใชเครื่ อ งมื อ วั ด ผลและประเมิ น ผลชนิ ด ต: า ง ๆ ดานความรู ความคิ ด ดาน
คุ ณ ลั ก ษณะและดานการปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น จากแฟx ม สะสมงาน การแปล
ความหมายคะแนน การใหระดับผลการเรียนรูทั้งดานการประเมินภาคทฤษฎีและ
ประเมินภาคปฏิบัติ การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและการจัดการเรียนรู
และหลักสูตร ปฏิบัติการวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเป[นจริง

0308410 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
และการประกันคุณ ภาพการศึกษา ระบบประกันคุณ ภาพภายในและภายนอก
มาตรฐานและตัวบ:งชี้คุณภาพ เครื่องมือที่เกี่ยวของในการประกันคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การเขียนรายงาน การประเมินตนเอง ระบบ
การประกันคุณภาพของหน:วยงานทางการศึกษา ปฏิบัติการจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอย:างต:อเนื่อง

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5) - บู ร ณาการ 2 วิ ช าเป[ น วิ ช าใหม: โดยเขี ย น
คําอธิบายกระชับ ครอบคลุมมาตรฐานความรู
Education Measurement Evaluation and Quality
มากขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงใหสอดคลองกั บ
Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ ตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม:
เรียนรูแนวใหม: การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒ นาผูเรียนและการจัดการ
เรีย นรู การประยุ ก ต0 ห ลั ก การประเมิ น มาใชในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แนวคิ ด และหลั ก การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กฎหมายและแนวปฏิ บั ติ ที่
เกี่ยวของกับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัด แผนพั ฒ นาและโครงการเกี่ย วกับ การประเมิ น เพื่ อ การประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา การนําผลการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษามาใชเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ฉบับปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี
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ฉบับปรับปรุง

0308473 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Research
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน บทบาทครูในฐานะนักวิจัย การใช
และผลิตงานวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กําหนด
ปeญหาวิจัยชั้นเรียน การออกแบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อ
แกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห0
ขอมูลและสรุปผลการวิจัย การทําเคาโครงและรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัย
ไปใชในการจั ดการเรีย นการสอน และฝa กปฏิ บั ติ ออกแบบการวิ จัย ในประเด็ น
ปeญหาการเรียนการสอนที่สนใจ
0308511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-18-0)
Professional Practicum 1
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรูทั้งหมด
มาใชจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป[นสําคัญ ปฏิบัติการจัดกระบวนการ
เรียนรูในสาขาวิชาเอก เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรู โดยการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูรูปแบบต:าง ๆ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู นําผลการประเมินและศึกษาวิจัยเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนา
ผูเรียนโดยจัดทําเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู แบ:งปeนความรูในการสัมมนาทางการศึกษา

0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู.เรียน 3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียน
และการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ การวิเคราะห0ปeญหาวิจัยจากปรากฏการณ0
ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส:งเสริมทักษะการเรียนรู
และการพัฒนาความเป[นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปeญหา และ
พัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัย
ไปใชปรับปรุงผูเรียนและคุณ ภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและ
เผยแพร:
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บั ติ ก ารรู รอบงานครู ใ นสถานศึ ก ษาเป[ น เวลา 4 สั ป ดาห0
วิเคราะห0 ค วามรู ทฤษฎี แสวงหาความรู และจั ด การความรูเกี่ ย วกั บ งานครู ที่
สะทอนความรูรอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะในการใชภาษาและ
การสื่ อ สารระหว: า งบุ ค คล การสรางสั ม พั น ธภาพ การทํ า งานเป[ น ที ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูปกครองและชุมชนอย:างสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยี
เป[นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน มีความเชื่อ ค:านิยมที่ยึดมั่น
คุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ประพฤติตนเป[นแบบอย:างที่ดี สรุปและ
เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เปลี่ยนแปลง โดยปรับคําอธิบายรายวิชา เพิ่ม
การวิจัยกับสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของ
คุ รุส ภาและตามเกณฑ0 ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่
ปรับใหม:

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม: จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป[น 4 รายวิชา

มคอ.2 ปริญญาตรี
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0308512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-18-0)
Professional Practicum 2
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู
ทั้งหมดมาใช จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป[นสําคัญ ปฏิบัติการจัด
กระบวนการเรียนรูในสาขาวิชาเอก เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลอง
กับการจัดการเรียนรู โดยการใชเทคนิคยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูรูปแบบต:าง ๆ
วัดและประเมินผลการเรียนรู นําผลการประเมินและศึกษาวิจัยเพื่อแกปeญหาหรือ
พัฒนาผูเรียน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูของตนเอง ทํารายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู แบ:งปeน
ความรูในการสัมมนาทางการศึกษา

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90) - เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
Professional Practicum in School 2
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม: จากเดิม
บุรพวิชา 0308100การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บั ติ ก ารเป[ น ผู ช: วยครูในสถานศึ กษาเป[ น เวลา 4 สั ป ดาห0 ช: ว ย รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป[น 4 รายวิชา
ปฏิบัติงานสอนและงานในหนาที่ครู ดูแลช:วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา
กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป[นรายบุคคลและยอมรับความแตกต:างของผูเรียน
ร:วมวิเคราะห0แกปeญหาพัฒ นาผูเรียนเป[นรายบุคคลกับเครือข:ายผูปกครองและ
ชุมชน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย:างเป[นระบบมีทักษะในการ
ใชภาษาและการสื่อสารระหว:างบุคคล การสรางสัมพันธภาพการจัดการอารมณ0
ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่นการทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร:วมกับผูอื่นอย:างสรางสรรค0
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90) - เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
Professional Practicum in School 3
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม: จากเดิม
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานสอน รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป[น 4 รายวิชา
โดยนําความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู
การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษา
เพื่ อการสื่อสารอย:างมีประสิท ธิภ าพ ปฏิ บัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกั บ
ผูปกครองและชุมชนอย:างสรางสรรค0จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย:างนอย 2
ระดับ หรือ 2 ระดับชั้นและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการ
ฉบับปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 180 ฉบับเดิม

ไม(มี

ฉบับปรับปรุง
เรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิ บั ติงานในหนาที่ ครูในสถานศึ กษาเป[ น เวลา 1 ภาคเรียน (18
สัปดาห0) ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้น
เรียนในสถานการณ0 จริงโดยบูรณาการศาสตร0การสอน เนื้อหา เทคโนโลยี และ
จรรยาบรรณวิชาชีพภายใตการนิเทศของครูพี่เลี้ยงร:วมกับอาจารย0นิเทศก0 เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปeญญารูคิดและมีความเป[นนวัตกร ส:งเสริม อนุรักษ0วัฒนธรรม
และภู มิ ปe ญ ญาทองถิ่น ใชวิ ธีก ารวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ เสริม พลั งการเรีย นรู
ประยุกต0 ใชสื่ อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อการเรียนรู ดํ าเนินการวิจัย สรางสื่อ /
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครู โดยการ
สะทอนคิด ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูปกครองและชุมชนอย:าง
สรางสรรค0 เขียนรายงานผลการวิจัยและเผยแพร:บทความวิจัย มีส:วนร:วมในการ
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา
0308201 การปฏิบัติการสอนในต(างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการเป[นผูช:วยครูในสถานศึกษาในต:างประเทศเป[นเวลา 4
สัปดาห0 ปฏิบัติงานผูช:วยสอนหรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรม

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม: จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป[น 4 รายวิชา

- เพิ่มเติม เพื่อใหนิสติ ไดมีประสบการณ0สอนใน
ต:างประเทศ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 181 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง
ร:วมวิเคราะห0ปeญหาและดูแลช:วยเหลือผูเรียนร:วมกับครูพี่เลี้ยงเครือข:ายผูปกครอง
และชุมชน ฝaกการใชทักษะภาษาต:างประเทศเพื่อการสื่อสารระหว:างบุคคล การ
สรางสัมพันธภาพการทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร:วมกับผูอื่นในบริบท
ขามวัฒนธรรมอย:างสรางสรรค0 แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผล
อย:างเป[นระบบ
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู.
3(2-2-5)
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนการเรียนรู บทบาทและทักษะของครู
ในการสรางชุมชนการเรียนรูของครู การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบร:วมมือ
รวมพลัง การปรับเปลี่ยนหองเรียนไปสู:พื้นที่แห:งการเรียนรู การสรางนวัตกรรม
การจัดการศึกษาร:วมกับผูปกครอง การสรางชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับสังคม ชุมชน
และความแตกต:างทางวัฒนธรรม

0308262 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Education
ความหมาย แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ตลอดชีวิต ความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเปxาหมายของการศึกษา
ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสานระหว:างการจัดการศึกษาในระบบกับ
การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รู ป แบบและกิ จ กรรมการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการ
ความรู ปeจจัยที่มีอิทธิพลต:อการจัดการเรียนรูนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัย
วิเคราะห0แนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติในสถานการณ0จําลอง
0308221 การศึกษาไทย
3(3-0-6) 0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Thai Education
Education Law
ประวั ติ ค วามเป[ น มาและระบบการจั ด การศึ ก ษาไทยมาตรฐาน
รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า ระเบี ย บ
การศึ กษาและมาตรฐานของหลัก สูต รวิสั ยทั ศน0 และแผนพัฒ นาการศึ กษาไทย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิเคราะห0สภาพปeจจุบันและแนวโนมการจัดการศึกษาไทย
วิเคราะห0กรณีตัวอย:างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

-บูรณาการในสาระกับรายวิชาชีพครูเลือกเพื่อเป[น
รายวิชาบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม:
ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.
ที่ปรับใหม:

-,บูรณาการเนื้อหา และแยกเป[น 2 รายวิชา ใน
รายวิชาชีพครูเลือกและวิชาชีพครูบังคับ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 182 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

0308244 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6
General Psychology
แนวคิด หลักการ และความรูเบื้องตนทางจิตวิทยาเพื่อเป[นพื้นฐาน
ในการทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย0
0308261 การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Special Education
ความหมายแนวคิด ทฤษฎี แ ละหลัก การที่ เกี่ ยวของกั บ การศึ กษา
พิ เศษ ความสํ าคั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาพิ เศษการคั ด กรองเด็ ก พิ เศษ วิธี ก าร
จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษการจัดการกับพฤติกรรมผูเรียนที่เป[นเด็กพิเศษ การ
จัด การเรียนร:วมระหว:างเด็กปกติและเด็ก พิเศษฝaกปฏิบัติ วิเคราะห0ปe ญ หาและ
แนวโนมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
0308262 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Education
ความหมาย แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ตลอดชีวิต ความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเปxาหมายของการศึกษา
ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสานระหว:างการจัดการศึกษาในระบบกับ
การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รู ป แบบและกิ จ กรรมการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการ
ความรูปeจจัยที่มีอิทธิพลต:อการจัดการเรียนรูนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัย
วิเคราะห0แนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติในสถานการณ0จําลอง

ยกเลิก

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- นําเนื้อหารายวิชา 0308244 จิตวิทยาทั่วไป ไป
บูรณาการเป[นรายวิชา 0308232 จิตวิทยาสําหรับ
ครูเพื่อพัฒนาผูเรียน

0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายใหสอดคลองกับสาระ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม:
Inclusive Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม จิตวิทยาเด็กพิเศษ เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษา
รายบุคคล บทบาทและความร:วมมือของครู ผูปกครอง สถานศึกษา ผูที่มีส:วน
เกี่ยวของและชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
0308311 สังคมแห(งการเรียนรู.ตลอดชีวิต
3(2-2-5) -บูรณาการในสาระกับรายวิชาชีพครูเลือก
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย สอดคลองกับ
Lifelong Learning in a learning Society
แนวคิด การศึ กษาตลอดชีวิต กระบวนทั ศน0 สั งคมแห: งการเรีย นรู การเปลีย่ นแปลงของสังคม
นโยบายส:งเสริมการพัฒนาสังคมแห:งการเรียนรู ความสําคัญของสังคมแห:งการ
เรียนรู กระบวนการพั ฒ นามนุษ ย0แบบองค0 รวมโดยผสานการจัด การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝaกปฏิบัติเพื่อสรางสังคม
แห:งการเรียนรูตลอดชีวิตอย:างยั่งยืน
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0308263 การสอนซ(อมเสริม
3(2-2-5)
Remedial Teaching
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของกั บ การสอนซ: อ มเสริ ม
ความสําคัญของการสอนซ:อนเสริม แนวทางการวินิจฉัยผูเรียน หลักการ วิธีการ
และเทคนิคการสอนซ:อมเสริม การติดตามและประเมินผลการสอนซ:อมเสริม ฝaก
ปฏิบัติการวินิจฉัยผูเรียนและการออกแบบกิจกรรมการสอนซ:อมเสริม
0308264 การสอนการสืบเสาะความรู.ทางวิทยาศาสตร'
3(2-2-5)
Scientific Inquiry Teaching
ความหมายของธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร0 ใ นดานความรู
วิ ท ยาศาสตร0 กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร0 แ ละการไดมาซึ่ ง ความรู ทาง
วิทยาศาสตร0 องค0ประกอบของการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร0 ปฏิบัติการ
ออกแบบการสอนวิทยาศาสตร0ที่ส:งเสริมความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร0
และการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร0
0308265 การคิดทางคณิตศาสตร'
3(2-2-5)
Mathematical Thinking
ความหมาย และความสําคัญของการคิดทางคณิตศาสตร0 ทฤษฎีการ
สอนคณิ ต ศาสตร0 โครงสรางการคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร0 วิ ธีก ารทางคณิ ต ศาสตร0
แนวคิดทางคณิตศาสตร0 ทัศนคติทางคณิตศาสตร0 คําถามที่ช:วยในการพัฒนาการ
คิดทางคณิตศาสตร0 ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ส:งเสริมการคิดทาง
คณิตศาสตร0 การประเมินการคิดทางคณิตศาสตร0

ยกเลิก

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
เนื่องจากรายวิชาไม:สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม: จา

ยกเลิก

เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการกับราย
วิชาชีพครูเลือก 0308330 การสอนเฉพาะ
สาขา

ยกเลิก

เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการกับราย
วิชาชีพครูเลือก 0308330 การสอนเฉพาะ
สาขา
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0308282 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
ยกเลิก
Technology for Education
ทฤษฎี เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมการศึ ก ษาที่ ส: งเสริม การพั ฒ นา
คุณภาพการเรียนรู แหล:งการเรียนรูและเครือข:ายการเรียนรู การออกแบบการ
สราง การนํ าไปใช การประเมิ น และปรั บ ปรุงสื่อ และนวัต กรรม ตลอดจนการ
ประยุกต0ใชอย:างเหมาะสม
0308291 การประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5) 0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
3(2-2-5)
Educational Evaluation
Project and Program Evaluation Design
แนวคิดหลักการประเมินโครงการการวัดผลรูปแบบในการวางแผน
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับโครงการและการเขียนโครงการ ทฤษฎี
วิธีการการกําหนดเกณฑ0หลักการตัดสินและการเขียนเคาโครงการประเมินและ และรู ป แบบการประเมิ น โครงการ วิ เคราะห0 โครงการและออกแบบประเมิ น
การเขียนเคาโครงการประเมินโครงการทางการศึกษา
โครงการ เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสรางเครื่องมือ เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห0สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินโครงการ
0308312 การเสริมสร.างสมรรถภาพความเปDนครู
3(3-0-6) 0308312 นวัตกรรมครูกล.าสอน
3(2-2-5)
Teacher’s Competency Enhancement
Innovations of Teachers Bravely Teaching
แนวคิดการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพความเป[นครูบทบาทครู
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครูนั ก ปฏิ รู ป
ต:อการจัดการศึกษาการปฏิบัติตนของครูในฐานะบุคคลแห:งการเรียนรูและการ การศึกษา การสรางสรรค0อัตลักษณ0 ครูผูใฝvเรียนรูตลอดชีวิต ผู มีความคิด ริเริ่ม
เป[นผูนําทางวิชาการและการสรางเจตคติที่ดีต:อวิชาชีพครูการวิเคราะห0ปeญหาของ ผู สรางการเปลี่ ย นแปลงดานการศึ ก ษาที่ ส ามารถทํ า งานร: ว มกั บ คนอื่ น การ
วิชาชีพครูและแนวโนมการพัฒนาวิชาชีพครู
ประยุกต0จรรยาบรรณวิชาชีพครูสกู: ารสอนและส:งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมี
ส:วนร:วมในการสรางสรรค0นวัตกรรมครูกลาสอนผ:านการอภิปราย การตั้งคําถาม
การเรียนรูเป[นกลุ:ม การเรียนรูจากปeญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห0 และ
ฝaกปฏิบัติโดยเคารพสิทธิทางปeญญา

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการกับราย
วิชาชีพครูบังคับ 0308120 ภาษาและ
เทคโนโลยีดิจติ ทัลสําหรับครู

- เปลี่ ย นแปลงรหั สวิ ช า ชื่ อ รายวิ ช าและ
คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับเกณฑ0 มคอ1
และมาตรฐานคุรุสภา

- เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา คําอธิบายใหม:เพื่อให
สอดคลองกับกระบวนทัศน0ใหม:ในการจัด
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของ
คุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ. โดย
ปรับใหม: เป[น 2 รายรายวิชาชีพครูเลือก
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0308313 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Sociology in Multicultural Context
ความรูพื้นฐานทางสังคมวิทยาในบริบทของพหุวัฒนธรรมการศึกษา
ชุมชนฝaกวิเคราะห0และกําหนดแนวทางในการสรางความเขาใจและการยอมรับใน
เอกลักษณ0และความแตกต:างทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู:ร:วมกันอย:างเป[นเอกภาพ
สอดคลองกับบริบทของพหุวัฒนธรรมในชุมชน

0308314 สัจธรรมนําชีวิตสําหรับครู
3(3-0-6)
Truth of Life for Teachers
อธิบาย วิเคราะห0ประเด็นเกี่ยวกับสาระสําคัญความหมายสัจธรรม
นําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห:งความจริง จุดมุ:งหมายและคุณค:าของชีวิต
ของมนุษย0 สภาพปeญหาของสังคมไทย การมองความจริงของชีวิตดวยหลักศาสน
ธรรมในการแกปeญหาชีวิต และประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับครู

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308211 ความเปDนมนุษย'และการเรียนรู.สาํ หรับครู
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับเกณฑ0 มคอ1 และ
มาตรฐานคุรุสภา
Humanity and Learning for Lechers
ความเป[นมนุษย0ที่สมบูรณ0 ธรรมชาติของการเรียนรู การจูงใจ และ
พฤติกรรมมนุษย0 กระบวนการจิตตปeญญาศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในความ
เป[นมนุษย0 สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรูเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค0รวม การปรับตัวสู:สังคมสมัยใหม:เพื่อรู เขาใจ
แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป[นผู
ใฝvเรียนรูตลอดชีวิต
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงโดยเนนวิจยั เป[นฐานการเรียนรู
Teachers and Research of Multicultural Education in เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการนําไปใชและ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม:ของคุรุสภาและ
Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒนธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการ ตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม:
วิ จั ย ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม จรรยาบรรณครู นั ก จั ด การเรี ย นรู ในสั ง คมพหุ
วัฒ นธรรม วิเคราะห0กรณี ศึก ษางานวิจัยพหุวัฒ นธรรม ปeญ หาและผลกระทบ
เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการ
ออกแบบการวิจัยพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับบริบทการ
นําไปใชและสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห:งความจริง ปรับใหม:ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1
จุดมุ:งหมายและคุณค:าของชีวิตมนุษย0 สภาพปeญหาของสังคมไทย การมองความ ของ สกอ.ที่ปรับใหม:
จริ ง ของชี วิ ต ดวยหลั ก ศาสนธรรมในการแกปe ญ หาชี วิ ต และประยุ ก ต0 ใ ชใน
ชีวิตประจําวัน สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป[นมนุษย0เพื่อการอยู:ร:วมกันอย:าง
ฉบับปรับปรุง
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0308315 สังคมไทยวิพากษ'สําหรับครู
3(3-0-6)
Critics in Thai Society for Teachers
วิพากษ0ประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการดานประวัติศาสตร0ในประเทศ
ไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา
ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต:ละยุคสมัย ตลอดจนแนวการพัฒนาบนวิถีชีวิต
ของตนเอง
0308316 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Laws
ความรู เกี่ ย วกั บ กฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห:งชาติพระราชกฤษฎีกาพระราชกําหนดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระเบียบขอบังคับประกาศ คําสั่งเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวิเคราะห0กรณีตัวอย:างการใชกฎหมายทางการศึกษา
0308317 สัมมนาวิชาชีพครู
3(1-4-4)
Seminar in Teacher Profession
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรูใหไดมาตรฐานและศาสตร0ทางการศึกษาใหม: ๆ

ฉบับปรับปรุง
สันติสุขและสันติภาพ ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ'
3(2-2-5)
Development of Thai Critical Society
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของ
พัฒนาการดานประวัติศาสตร0ในประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การ
พัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต: ละยุคสมั ย
ตลอดจนแนวการพัฒนาบนวิถีชีวิตของตนเองที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Law
รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า ระเบี ย บ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิเคราะห0กรณีตัวอย:างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยกเลิก

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- ปรับชื่อวิชาและปรับหน:วยกิตเนนทฤษฏีและ
ปฏิบัติ ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม:

- ปรับคําอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มการวิเคราะห0
กรณีตัวอย:าง

- เนื่องจากมีสาระซ้ําซอนกับรายวิชาชีพครู
บังคับที่ปรับปรุงใหม: และไม:สอดคลองกับ
เกณฑ0มาตรฐานคุรสุ ภา และ มคอ.1 ของ สกอ.
ที่ปรับใหม:

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 187 ฉบับเดิม
0308331 การอ(านบทความภาษาอังกฤษทางการศึกษา
3(3-0-6)
Reading English Articles in Education
ฝaกอ: านงานเขีย นภาษาอังกฤษในรูป แบบต:าง ๆ และจับ ใจความ
สําคัญ อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ:าน นําศัพท0และสํานวนที่เรียนรูมาใชในการอ:าน
งานเชิงวิชาการต:าง ๆ ทางการศึกษาได
0308332 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
English Writing for Teachers
หลั ก การเขีย นในบริบ ทต: าง ๆ ที่ จํ าเป[ น สํ า หรับ ครู เนนการปรั บ
ทักษะการเขียนใหเขากับความหลากหลายของผูที่เกี่ยวของและเนื้องานในสาขา
วิชาชีพครู การเขียนประวัติส:วนตัว ขอเสนอโครงการ รายงานเฉพาะเรื่อง รวมถึง
การวิเคราะห0โครงสรางของเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู
0308351 การบริหารหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Administration
รู ป แบบและกระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต รในสถานศึ ก ษาการ
ออกแบบหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การประชาสั ม พั น ธ0 ห ลั ก สู ต ร การ
ดําเนิ น การใชหลั กสู ต ร การกํ ากับ นิ เทศติ ด ตามหลัก สู ตร การประเมิ น ผลและ
ปรั บ ปรุงหลั กสู ต รวิเคราะห0 ปe ญ หาและปรับ ปรุงหลั กสู ตรวิ เคราะห0 ปe ญ หาและ
แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาตามความตองการของผูเรียน
ทองถิ่นและสังคมในภาพรวม

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5) - บูรณาการจาก 2 รายวิชาเป[นรายวิชาใหม:
English Language for Teacher Academic Development เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ0การนําไปใชใน
ความสําคัญและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ:านและเขียนงานเชิง วิชาชีพปeจจุบัน
วิชาการสําหรับครู การฟeง และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต:าง ๆ
การใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ คนควา สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษในการพั ฒ นา และ
นําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
ฉบับปรับปรุง

ยกเลิก

- บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา 0308231
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
ซึ่งเป[นรายวิชาชีพครูบังคับที่เนนการปฏิบัติ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 188 ฉบับเดิม
0308363 การศึกษากับภูมิปญ
a ญาไทย
3(3-0-6)
Education and Thai Wisdom
ความหมายความสําคัญขอบข:ายและกระบวนทัศน0ของภูมิปeญญา
ไทยและภูมิปeญญาทองถิ่นวิเคราะห0ความเชื่อมโยงระหว:างการศึกษากับภูมิปeญญา
การใชการศึกษาเป[นแนวทางในการถ:ายทอดและอนุรักษ0ภูมิปeญญาไทยการบูรณา
การภูมิปeญญาในการศึกษา
0308364 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป‚สําหรับครู
3(2-2-5)
Art, Music and Dance for Teacher
แนวคิดที่เกี่ยวของกับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป‡สําหรับครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‡ วิเคราะห0
ปeญหาและการจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป‡

0308365 การพัฒนาความคิดสร.างสรรค'
3(3-0-6)
Creative Thinking Development
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาความคิ ด
สรางสรรค0 ความสัมพันธ0ระหว:างความคิดสรางสรรค0กับสมรรถภาพของสมอง
การศึ ก ษาลั กษณะบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ดสรางสรรค0 การจัด บรรยากาศ การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0 ฝaก
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรค0

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308210 ภูมิปaญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชา หน:วยกิต เนนทฤษฏีและปฏิบัติและ
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนทัศน0ของภูมิปeญญาไทยและภูมิ วิชาชีพครู
ปeญญาทองถิ่น วิเคราะห0ความเชื่อมโยงระหว:างการศึกษากับภูมิปeญญา การใช
การศึกษาเพื่อเป[นแนวทางในการถ:ายทอด และอนุรักษ0ภูมิปeญญา การบูรณาการ
ภู มิ ปe ญ ญากั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพึ่ งตนเอง ฝa ก ปฏิ บั ติ บู รณาการภู มิ ปe ญ ญากั บ
การศึกษา
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‚สําหรับครู
3(2-2-5) - ปรับคําอธิบายเพิ่มเติมการพัฒนาความสามารถ
พิเศษและกรณีศึกษา
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิด ความสําคัญ ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‡ในสถานศึกษา การจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป‡ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพิเศษของนักเรียน กรณีศึกษาการ
ปฏิ บั ติ ง านครู ใ นกลุ: ม สาระวิ ช าเฉพาะดานศิ ล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ล ป‡ ใน
สถานศึกษา บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต:างหลากหลาย แลกเปลี่ยน
เรียนรู ฝaกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป‡
0308331 การจัดการเรียนรู.เพื่อพัฒนาการคิด
3(2-2-5) -ปรับชื่อวิชา หน:วยกิตเนนทฤษฏี ปฏิบัติ และ
คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการศึกษาเพื่อ
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค0ประกอบของการคิด ความสําคัญของการ พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
คิดสําหรับคนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการทางปeญญา ความสัมพันธ0ระหว:างการคิด
และปeญญา บทบาทครูในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห0ปeญหาการ
พัฒนาการคิด รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การบูรณาการการ
คิดกับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด การวิเคราะห0สมรรถนะ
ฉบับปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 189 ฉบับเดิม

0308366 การส(งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Health Promotion in Education Institution
แนวคิ ด หลั ก การ การส: ง เสริ ม สุ ข ภาพในสถานศึ ก ษา ฝa ก
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด สิ่ งแวดลอม การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ การบริห ารจั ด การกิ จ กรรม
ส:งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
0308368 การสอนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร'
3(2-2-5)
Scientific Competency Teaching
ความหมาย และประเภทของสมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร0 การ
ส: ง เสริ ม สมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร0 วิ เ คราะห0 ข อสอบวั ด สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร0ในระดับชาติและนานาชาติปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนและวิธีการวัดและประเมินผลสมรรถนะทางวิทยาศาสตร0
0308369 การออกแบบปฏิบัติการฟFสิกส'เพือ่ การคิดวิเคราะห'
3(2-2-5)
Physics Laboratory Design for Analytical Thinking
การคิดวิเคราะห0ในวิชาฟ^สิกส0และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร0
ออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนการปฏิ บั ติ ก ารฟ^ สิ ก ส0 เพื่ อ ส: ง เสริ ม การคิ ด
วิเคราะห0และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร0

ฉบับปรับปรุง

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

การคิ ด การออกแบบ เขี ยนแผนและประเมิ นการจั ดการเรียนรูเพื่ อพั ฒนาการคิ ด
ปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดในสถานศึกษา
0308234 การส(งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5) - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
Health Promotion in School
แนวคิ ด หลักการ การส: งเสริม สุขภาพองค0 รวมในสถานศึก ษาฝa ก
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด บริก าร สุ ข ภาพ การบริห ารจั ด การกิ จ กรรมส: งเสริ ม สุ ข ภาพใน
สถานศึกษา และการสรางความสัมพันธ0ระหว:างสถานศึกษากับผูปกครอง และ
ชุมชน
ยกเลิก
- ตัดออกเนื่องจากไม:สอดคลองกับเกณฑ0
มาตรฐาน คุรุสภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม:

ยกเลิก

- ตัดออกเนื่องจากไม:สอดคลองกับเกณฑ0
มาตรฐาน คุรุสภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม:

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 190 ฉบับเดิม
0308382 นวัตกรรมการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Innovation
แหล: งวิท ยาการเกี่ ยวกั บ นวั ตกรรมการศึ ก ษาเพื่ อ สั งเคราะห0 เป[ น
ความคิดรวบยอด วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป[นวิธีการและระบบที่ใชในการแกปeญหา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและ
ระบบใหม:ในการแกปeญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเฉพาะกรณี
0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Mass Communication for Education
ความหมาย องค0ประกอบ กระบวนการและประเภทของการสื่อสาร
ทฤษฎีและแบบจําลองการสื่อสาร องค0กรสื่อสารมวลชนในประเทศไทย ความสําคัญ
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนต:อการพัฒนา
การศึกษา แนวคิดในการเลือกใชสื่อสารมวลชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
กรณีศึกษาการนําสื่อสารมวลชนมาสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
0308392 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู.ตามกลุ(มสาระ
3(2-2-5)
การเรียนรู.
Learning Measurement Instrument Development for a
Specific Substance
บุรพวิชา : 0308391
วิธีการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูตามกลุ:มสาระการเรียนรู ฝaก
ปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูตามกลุ:มสาระการเรียนรูและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5) - ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูใหม:
Educational Innovation
ความคิดรวบยอดและแหล:งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป[นวิธีการและระบบที่ใชในการแกปeญหา ปรับปรุงคุณภาพ
การศึ ก ษา รวมทั้ ง ออกแบบนวั ต กรรมเพื่ อ แกปe ญ หาหรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การศึกษา
ยกเลิก
- เนื่องจากไม:สอดคลองกับเกณฑ0มาตรฐานคุรุ
สภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1 ของ สกอ. ที่
ปรับใหม:
ฉบับปรับปรุง

0308442 การวัดประเมินแบบเน.นผลลัพธ'
3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
Outcome –based Assessment
ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในบริบท
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ0 การ วิชาชีพ
กําหนดผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู
การกํ าหนดเกณฑ0 ก ารประเมิ น ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการวั ด ประเมิ น แบบเนน
ผลลัพธ0ที่สอดคลองกับรายวิชา
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0308393 การประเมินตามสภาพจริง
3(2-2-5)
Authentic Assessment
แนวคิด วิธีการ กระบวนการ แนวทางการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินจากแฟxมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ เนนการฝaกปฏิบัติการ
ออกแบบการประเมิน การกําหนดเกณฑ0การประเมินและการสรุปผลการประเมิน
0308411 ภาวะผู.นําทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Leadership
ทฤษฎีภาวะผูนํา บทบาทการเป[นผูนําของบุคลากรทางการศึกษา
การคิดอย:างเป[นระบบการพัฒ นาทักษะดานมนุษยสัมพันธ0การติดต:อสื่อสารใน
องค0การการเรียนรูวัฒ นธรรมองค0การ ฝaกปฏิบัติการเสริมสรางบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพในการเป[นผูนํา
0308412 การบริหารสถานศึกษา
2(1-2-3)
School Administration
ทฤษฎี แ ละหลั ก การบริ ห ารจั ด การ คิ ด อย: า งเป[ น ระบบ กาสราง
วัฒนธรรมองค0กรในสถานศึกษาและสรางทีมและมนุษยสัมพันธ0ในองค0กร การ
ติดต:อสื่อสารและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาการ
บริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการจัดโครงการฝaกอาชีพและโครงการทางวิชาการในสถานศึกษาและ
ในชุมชน

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู.
3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ใหเหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ท
Assessment for Learning
แนวคิ ด หลั กการ เทคนิ ค การประเมิ น เพื่ อพั ฒ นาการเรี ยนรู ยุ ค วิชาชีพ
ดิจิทัล วิธีการสรางและใชเครื่องมือการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู วิเคราะห0
ขอมูลสารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประเมินเพื่อพัฒ นาการ
เรียนรูในชั้นเรียน วิเคราะห0และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
0000271 การศึกษาเพื่อสร.างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5) - บูรณาการกับสาระกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพครู
Citizenship Education
แนวคิดหลักการและองค0ความรูเกี่ยวกับความเป[นพลเมือง สิทธิและ - ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับ
หนาที่ของพลเมือง ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูเพื่อความเป[นพลเมือง มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม: และคุณลักษณะ
การมีส:วนร:วมในกิจกรรมการปกครองอย:างสันติวิธี คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกใน บัณฑิตอันพึงประสงค0ตามมาตรฐานอุดมศึกษา
การธํารงความโปร:งใสและต:อตานการทุจริตคอรัปชั่น จิตอาสาและจิตสาธารณะ และ
การศึกษาเพื่อการสรางความเป[นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก
0308413 สถานศึกษาสร.างสุข
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาใหสัน้ สอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม:
Happy School
ปฏิบัติการสถานศึกษาสรางสุขผ:านกิจกรรมสรางสรรค0 การพัฒนา
องค0การ การจัด การเปลี่ยนแปลง การจัด การความขัดแยง การทํ างานเป[ นที ม
มนุษยสัมพันธ0 และภาวะผูนําทางการ
ฉบับปรับปรุง
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0308431 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐานสําหรับครู
3(2-2-5)
Basic Malay Language and Culture for Teacher
พื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมมลายูในสังคมไทย ที่จําเป[นสําหรับ
ครูบทบาทครูในการดํารงไวซึ่ งความเป[ น พหุวัฒ นธรรมและสัน ติสุ ข ฝaกปฏิ บั ติ
ภาษามลายูสําหรับครู

0308432 การนําเสนอเปDนภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
English Presentation for Teachers
โครงสราง การใชคํ าศั พ ท0 สํ านวนและภาษาที่ ใชในการนํ าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ รวมถึงทักษะ กลยุทธ0และวิธีการที่ช:วยใหผูเรียนนําเสนอเป[น
ภาษาอังกฤษไดอย:างมีประสิทธิภาพ ฝaกการนําเสนอจริงในหัวขอหรือบทความ
ทางการศึกษาเป[นภาษาอังกฤษ
0308433 การคิดอย(างมีวิจารญาณในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Critical Thinking in English the Language Classroom
การพัฒ นาความสามารถในการคิดวิเคราะห0 รูจักแยกแยะขอมู ล
ข:าวสาร ปeญหา และวิจารณ0สถานการณ0ต:าง ๆ รอบตัวไดอย:างรูจักใชเหตุและผล
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข.าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5) -ปรับชื่อวิชาโดยใชภาษาอังกฤษในการบูรณาการ
กับการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํ าคัญ บริบ ทการใชภาษาอั งกฤษในสั งคมพหุ
วัฒ นธรรมเพื่ อ สรางความสั ม พั น ธ0ในชุ ม ชน ในการยอมรั บ ความแตกต: างทาง
วัฒนธรรม รูปแบบกิจกรรมทางภาษา ออกแบบกิจกรรมและฝaกปฏิบัติการใช
ภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต:างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ0กับ
ชุม ชน เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและผู เรีย นใหเห็ น คุ ณ ค:า ตนเอง และผู อื่ น ในการอยู:
ร:วมกันบนพื้นฐานความแตกต:างทางวัฒนธรรม
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5) - บูรณาการ 2 รายวิชาเป[นรายวิชาใหม: เพื่อให
English Language for Teacher Academic Development กระชับและเป[นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ความสําคัญและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ:านและเขียนงานเชิง ใหม: และคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค0ตาม
วิชาการสําหรับครู การฟeง และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต:าง ๆ มาตรฐานอุดมศึกษา
การใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ คนควา สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษในการพั ฒ นา และ
นําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
ยกเลิก
ฉบับปรับปรุง
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ฉบับปรับปรุง

0308471 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
แนวคิ ด หลั ก การทฤษฎี แ ละระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ เกี่ ย วของกั บ
กระบวนการทางการศึ ก ษาในปe จจุ บั น การกํ าหนดปe ญ หาการวิจั ย การศึ ก ษา
เอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วของ การกํ า หนดรู ป แบบ กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย การ
ออกแบบการวัด ตัวแปร การสุ:มตัวอย:าง การใชสถิติในการวิเคราะห0ขอมูล การ
สรุ ป ผลและการอภิ ป รายผล การใชกระบวนการวิ จั ย ในการแกปe ญ หาทาง
การศึกษา ฝaกปฏิบัติการวิจัย คนควาและศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู และปฏิบัติการวิจัย นําเสนอโครงร:างการวิจัย ผลการวิจัย
0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู.เรียนเปDนรายบุคคล
3(2-2-5)
Research for Individual Learner Development
แนวคิดและความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคล วิธีการ
พัฒ นาผูเรียนเป[ นรายบุค คล ทั้ งรายกรณี และการใชกระบวนการวิจัยเป[น ฐาน
วิเคราะห0ปeญหาและแนวโนมการพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคลและปฏิบัติการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคล

ยกเลิก

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- โดยบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาชีพครูบังคับ

0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู.เรียน 3(2-2-5) - บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาชีพครูบงั คับ
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียน
และการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปeญหาวิจัยจากปรากฏการณ0
ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส:งเสริมทักษะการเรียนรู
และการพัฒนาความเป[นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปeญหา และ
พัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัย
ไปใชปรับปรุงผูเรียนและคุณ ภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและ
เผยแพร:
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ฉบับปรับปรุง

0308481 การประชาสัมพันธ'
3(3-0-6)
Public Relations
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการประชาสัมพันธ0การกําหนดยุทธศาสตร0
การวางแผนดําเนินงาน การเผยแพร:ขอมูล ข:าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษา
การออกแบบและผลิตสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ0
0308482 สื่อสิ่งพิมพ'เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภทและบทบาทของสื่ อ สิ่ งพิ ม พ0 เพื่ อ การศึ ก ษา
เครื่อ งมื อ วัส ดุ การผลิ ต สื่ อ สิ่ งพิ ม พ0 หลั ก การออกแบบ การผลิ ต สื่ อ สิ่ งพิ ม พ0
สําหรับการศึกษา
0308491 การวัดคุณลักษณะ
3(2-2-5)
Attribute Measurement
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การวั ด คุ ณ ลั ก ษณ ะการวิ เ คราะห0
คุณลักษณะที่พึงประสงค0จากหลักสูตร ฝaกปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือและการปฏิบัติการวัดคุณลักษณะ
ไม(มี

ยกเลิก

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- ตัดออกเนื่องจากไม:สอดคลองกับเกณฑ0
มาตรฐานคุรสุ ภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม:

0308323 สื่อสิ่งพิมพ'เพื่อการศึกษา
3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา ใหเหมาะสม
กับสภาวการณ0ปeจจุบัน
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ0 แ ละสิ่ งพิ ม พ0
อิเล็กทรอนิกส0เพื่อการศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องมือ วัสดุการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0
หลักการออกแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0และสิ่งพิมพ0อิเล็กทรอนิกส0สําหรับการศึกษา
ยกเลิก
- ตัดออกโดยนําไปบูรณาการกับรายวิชาชีพครู
บังคับ

0308212 ความรักความหวังและความสุขในความเปDนครู
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกั บความรั ก ความหวั ง และความสุ ข จิ ต นําไปใชของแต:ละวิชาเอก
วิญญาณความเป[นครูความกาวหนาและความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่
แทจริงของครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก ความหวัง และความสุขในตนเอง
และผูอื่น
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ไม(มี

ไม(มี

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
Communication and Personality Development
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีดานการสื่อสารและบุคลิกภาพ การ นําไปใชของแต:ละวิชาเอก
พัฒนาบุคลิกภาพกับการสื่อสารตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนกรรมความ
สุภาพ การวิเคราะห0บทสนทนา โครงสรางบทสนทนา มารยาทสังคม การแต:งหนา
และเครื่องแต:งกายมารยาทในการสือ่ สารสังคม การใชภาษาเพื่อการสือ่ สารองค0กร
การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
0308214 สภาวการณ'สังคมไทยในบริบทโลก
3(2-2-5) -เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคมไทยพื้นฐาน นําไปใชของแต:ละวิชาเอก
ความสัมพันธ0 และผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน0 อันมีผลต:อวัฒนธรรมและ
สังคมไทยที่ตองปรับตัวต:อการเปลี่ยนแปลง ใหทันต:อกระแสโลกยุคปeจจุบัน ทั้ง
ดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง แนวพระราชดําริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงอยู:อย:างมีจิตสํานึกแห:งความเป[นไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผู
ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาและการนํ า เสนองานวิ ช าการในรู ป แบบที่
หลากหลาย
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครูมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ที่จะ
Sex education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะ นําไปถ:ายทอดใหกับนักเรียนมีความรู ความ
ชีวิตและปeญ หาเรื่องเพศในปeจจุบัน กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0 เขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและสอดคลองกับ
ฉบับปรับปรุง
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ไม(มี

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาวัยรุ:น การคุมกําเนิด โรคติดต:อทางเพศสัมพันธุ0 ปeญหาในโรงเรียน
อนามัยเจริญพันธุ0 วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการล:วง
ละเมิดทางเพศ
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
Exercise and Recreation for Teacher
หลักการแนวคิด ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพ การออก นําไปใชของแต:ละวิชาเอก
กําลังกายและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทัศนคติ
ที่ดีในการออกกําลังกาย ฝaกปฏิบัติการออกกําลังกายและนันทนาการตามความ
สนใจ เพื่อประยุกต0ใชในสังคม
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู.หนังสือ
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อเสริมสรางให
นิสิตครูมีความทักษะการสอนภาษาไทยเพิ่ม
Teaching Thai Language for Literacy
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวคิดประเด็นร:วมสมัยและแนวโนมดาน มากขึ้น และสอดคลองกับการแกปeญหาใน
การเรียนการสอนภาษาไทยกับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษา โรงเรียน
ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
การพั ฒ นากลไกการรู หนั งสื อ การเสริ ม ทั ก ษะการรูหนั ง สื อ กรณี ศึ ก ษาการรู
หนังสือกับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร:องทางการใชภาษา ผูเรียน
กลุ:มชาติพันธุ0 ผูเรียนที่ขาดโอกาสและอยู:ในพื้นที่ห:างไกล การออกแบบนวัตกรรม
การสอนภาษาไทยตามแนวทางการรูหนังสือในบริบทโรงเรียนและชุมชน เพื่อการ
จัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท:าเทียม ขจัดปeญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับปรับปรุง
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หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308262 สุขภาพองค'รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
3(2-2-5) -เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครูมี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห0คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปeจจุบัน นําไปใชของแต:ละวิชาเอก
ปeจจัยที่มีผลกระทบต:อสุขภาพองค0รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพแบบองค0รวม ออกแบบกิจกรรม และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสุข
ภาวะทางกาย จิต สังคมและปeญญา เพื่อส:งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร.างสรรค'สําหรับครู 3(2-2-5) -เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครูมี
Teaching Art to Creative Development For Teachers วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0 นําไปใชของแต:ละวิชาเอก
รูปแบบงานของศิลป^น ที่มีความคิดสรางสรรค0 แปลกใหม: การจัดบรรยากาศใน
การเรียนการสอน และฝaกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค0
0308270 การพัฒนาการเรียนรู.ของนักเรียนในวิทยาศาสตร'
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
ระดับโรงเรียน
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
Development of Students’ Science Tearning in School นําไปใชของแต:ละวิชาเอก
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร0 และการคิด
วิทยาศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจวิทยาศาสตร0 การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อ พั ฒ นาการ เรียนรูวิท ยาศาสตร0 กระบวนการในการพั ฒ นาการ
เรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝaกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
ฉบับปรับปรุง
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หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308271 การพั ฒ นาการเรี ย นรู. ข องนั ก เรี ย นในคณิ ต ศาสตร' 3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกเพื่อใหนิสิตครูมี
ระดับโรงเรียน
วิชาเลือกที่สามารถนําไปพัฒนาการเรียนรูทาง
คณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
Development of Student’s Mathematics Learning in
School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร0และการคิด
คณิตศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจคณิตศาสตร0 การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร0 กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู
คณิตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝaกปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร0
0308280 สิทธิและการคุ.มครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิ ช าเลื อ กที่ ส ามารถนํ า ไปพั ฒ นาการเรี ย นรู
Young Children’s Rights and Protection
สิทธิเด็กปฐมวัย การละเมิดสิทธิเด็กปฐมวัย กฎหมายว:าดวยการ เกี่ยวกับสิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย
คุ มครองสิ ท ธิ เ ด็ ก ปฐมวั ย และกฎหมายที่ เกี่ ย วของ บทบาทของครอบครั ว
สถานศึกษา องค0การ หน:วยงานและชุมชนในการคุมครองสิทธิเด็กปฐมวัย และฝaก
วิเคราะห0กรณีตัวอย:าง
0308301 ประสบการณ'วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู.ตลอดชีวิต
3(1-4-4) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อเป^ดโอกาสให
นิสิ ต ครูไ ดแลกเปลี่ ยนเรีย นรูการศึ ก ษาตลอด
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิเคราะห0กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรูตลอดชีวิตในต:างประเทศ ชีวิตในต:างประเทศ
บทบาทครูกับการจัดการศึกษาและการเรียนรูดวยตัวเอง เพื่อเสริมสรางสังคมการ
เรียนรูตลอดชีวิตในต:างประเทศ ปฏิบัติการศึกษาชุมชนการเรียนรูที่สนใจ ฝaก
ประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อสรางความสัมพันธ0และความร:วมมือกับชุมชน บูรณา
การความรูทางวิช าการเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นและสั งคม การศึ ก ษาชุ ม ชนบนฐาน
ฉบับปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 199 ฉบับเดิม

ไม(มี

ไม(มี

ฉบับปรับปรุง
วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ0วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตใน
ต:างประเทศ รายงานผลสะทอนประสบการณ0วิชาชีพครูอย:างเป[นระบบ
0308313 ก.าวหน.ากับศาสตร'พระราชา
3(2-2-5)
Progress with King’ Philosophy
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ศาสตร0 พ ระราชาใน
ประวัติศาสตร0กับการพัฒนาชาติไทย ศาสตร0พระราชาตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็ จ ประปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รัช กาลที่ 9) การนํ าแนว
พระราชดําริ พระราชปณิธานมาประยุกต0ใชในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งสังคม
อย:างยั่งยืนในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308320 สัทศาสตร'ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว(า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร0 กลสัทศาสตร0 การเกิด
เสี ยง ระบบสั ญ ลั กษณ0 สากลเนนหนาที่ สั ญ ลั กษณ0 ที่ เกี่ ยวของกั บ การออกเสีย ง
ภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน:งและลักษณะของการเปล:งหน:วยเสียงภาษาไทย
สัทลักษณ0ในการถ:ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการ
ออกเสียงตามลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป[ นปe ญ หาสําหรับ ผูเรียนที่ ใช
ภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษามลายูเป[นภาษาแม:ตามแนวทางสัทศาสตร0 ปฏิบัติเพื่อ
การออกเสี ย งที่ ดี ก ว: า การนํ าหลั ก สั ท ศาสตร0ป ฏิ บั ติ ไปประยุ ก ต0 ใชเพื่ อ พั ฒ นา
สามัตถิยะทางภาษาและประยุกต0ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกที่เป[นไปตามแนว
พระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จประปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 200 ฉบับเดิม
ไม(มี

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร'กับการสื่อสารทางภาษา
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายทางภาษามากขึ้น
Pragmatics and Language Communication
แนวคิ ดสํ าคั ญของทฤษฎี วัจนปฏิ บั ติ ศาสตร0 วั จนปฏิ บั ติ ศาสตร0ใน
บริบทภาษาและวัฒนธรรม ความสําคัญของบริบทต:อการติดต:อสื่อสาร วัจนกรรม
โครงสรางบทสนทนา การวิเคราะห0บทสนทนา ความสัมพั นธ0ระหว:างความหมาย
และวัจนปฏิบัติศาสตร0 ความสัมพันธ0ระหว:างวัจนปฏิบัติศาสตร0กับโครงสรางสัมพัน
ธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ0ภาพใน
บริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายทางภาษาที่สอง
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม:และภาษาที่สอง แนวคิดและ เพิ่มขึ้น
ทฤษฎีการสอนภาษาที่สองแนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส:งเสริมศักยภาพทาง
ภาษาการนําภาษาศาสตร0การศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป[น
ภาษาที่ ส องเพื่ อ ตอบสนองความตองการของผูเรีย นที่ มี ค วามแตกต: างกัน และ
ส:งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
กรณีศึกษาการสอนภาษาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองการออกแบบ
และฝaกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู มุ:งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาที่สองเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท:าเทียมและขจัดปeญหาความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบริบทโรงเรียน
และชุมชน
ฉบับปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 201 ฉบับเดิม
ไม(มี

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร'การศึกษา
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายมากขึ้น
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎี ท างภาษาศาสตร0 กั บ การศึ ก ษา การประยุ ก ต0 ค วามรู
ภาษาศาสตร0ภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาและจัดการศึกษาเพื่อการรู
หนั ง สื อ การสอนภาษาไทยในบริ บ ททางสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต: า งกั น การ
เชื่ อ มโยงไทยในฐานะภาษาถิ่ น ภาษาราชการ ภาษาประจํ า ชาติ นโยบาย
ภาษาไทยและการวางแผนทางภาษาไทยเพื่ อ การศึ ก ษาของกลุ: ม ชาติ พั น ธุ0 ใน
ประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และสิทธิทาง
ภาษาการออกแบบนวั ต กรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร0
การศึกษาในบริบทโรงเรียนและชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท:า
เทียม และขจัดปeญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช.ชุมชนเปDนฐาน
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการสอน
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เกี่ย วกั บ ความหมาย รูป แบบ และ สังคมศึกษาและการทํางานร:วมกับโรงเรียนมาก
กระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ขึ้น
เทคนิค และวิธีสอนสังคมศึกษา กลยุทธ0ในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใช
ชุมชนเป[นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย:างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห0 การ
คิดแกปeญหา และการคิดสรางสรรค0 การออกแบบโครงงานสังคมศึกษา โดยใช
แหล:งเรียนรูในชุมชน และการฝaกปฏิบัติ
ฉบับปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 202 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

ไม(มี

0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
และมัธยมศึกษา
Social Study Innovation in Elementary and
Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูและการสอน รูปแบบ
ของการจัดการเรียนรูหลักสูตรขั้นพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุ:มสาระการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การจัดประสบการณ0การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู การ
ใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูสั งคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 แบบเนนผูเรียนเป[นสําคัญในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การ
ประเมินผลการเรียนรู การออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การเลือกใชสื่อจาก
แหล:งเรียนรูทางสังคมศึกษาและการนําเสนอนวัตกรรมสรางสรรค0การสอนสังคมศึกษา
0308362 ชุมชมการเรียนรู.วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community for Social Study
Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับ
ครูสังคมศึกษาเชิงบูรณาการ กระบวนการการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่มุ:งเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห:งการเรียนรูเชิงวิชาชีพในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการ
เรียนรูร:วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร:วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับ
นวัตกรรม การสอนสังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการสอน
สังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 203 ฉบับเดิม
ไม(มี

ไม(มี

ฉบับปรับปรุง
เพื่อพัฒนาความเป[นครูสังคมศึกษามืออาชีพ
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Physical Education for Community Development
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึกษาและการพัฒนา
ชุมชน ประยุกต0 บู รณาการกับวิถีชุมชนและวัฒ นธรรม โดยใชกิจกรรมทางพล
ศึกษาเป[นสื่อเพื่อสรางสัมพันธ0กับชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน
และใชกิจกรรมทางพลศึกษาเป[นฐานในการพัฒ นาทางสังคมชุม ชน ทั้ งในดาน
สุขภาพกายและจิตใจ
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร'ระดับ 3(2-2-5)
โรงเรียน
Competency Development of Science Teaching in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ค วามรูในการ
สอนวิทยาศาสตร0หลักการ ออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนน
การแกปeญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการสอน
วิท ยาศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจั ดการเรียนรู ฝa กปฏิบั ติ การสอนและ
สั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย น สะทอนผลแผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับกิจกรรม
พลศึกษาเป[นฐานในการพัฒนาสังคมและชุมชน

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการ
พัฒนาสอนวิทยาศาสตร0เพิม่ มากขึน้

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 204 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

ไม(มี

0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร'ระดับ
3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Mathematics Teaching Competency
in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร0ความรูในการสอน
คณิตศาสตร0หลักการ ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการ
แกปe ญ หา แนวทางและกระบวนการในการพั ฒ นาความสามารถในการสอน
คณิ ตศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝaกปฏิ บัติการสอนและ
สั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย น สะทอนผลแผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
3(2-2-5)
Provision of Early Childhood Home School Education
หลัก การ ทฤษฎี แนวทางการจั ดหลั ก สูต รการศึ กษาปฐมวัยโดย
ครอบครัว คุณ ลั กษณะของครอบครัวที่ เหมาะสมกั บ การจัด การศึ กษาปฐมวั ย
วิ เคราะห0 จุ ด เด: น จุ ด ดอย สภาพปe ญ หาและแนวทางแกไขเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาโดยครอบครัว
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ(มสาระวิชา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Contents
แนวคิด ทฤษฎี การบูรณาการภาษาอังกฤษกับสาระวิชาออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูและปฏิบัติการจัดการเรียนรูกับรายวิชาเฉพาะโดยการบูร
ณาการภาษาอังกฤษกับสาระวิชาโดยประยุกต0ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ

ไม(มี

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการ
พัฒนาสอนคณิตศาสตร0เพิม่ มากขึน้

-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ทางเลือก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาย และสอดคลองกับ
สมรรถนะการใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 205 ฉบับเดิม
ไม(มี

ไม(มี

ฉบับปรับปรุง
เรียนรู
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู.
3(2-2-5)
ระดับประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary
Education
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ
คุณลักษณะพึงประสงค0ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โครงสรางสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ความรูเชิงบูรณาการ
ดานสาระวิชาและการสอน การประเมินผลการเรียนรู ปฏิบัติการออกแบบการ
จัดการเรียนรู ฝaกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับ 3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Teaching English Competency in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการ
สอนภาษาอั งกฤษ หลั ก การในการออกแบบกิ จ กรรมทางภาษาอั ง กฤษระดั บ
โรงเรียนที่เนนการแกปeญหาแนวทางและ กระบวนการในการพัฒนาความสามารถ
ในการสอนภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝaกปฏิบัติการสอน
และสังเกตการจัด การเรียนรูในชั้น เรียนสะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่ อ
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาย

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตไดพัฒนา
สมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 206 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

ไม(มี

0308431 การจัดการเรียนรู.คณิตศาสตร'ระดับชั้นประถมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary
School
สาระการเรี ย นรู คณิ ตศาสตร0 ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร0 แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค0 ใ นการเรี ย นรู
คณิตศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูคณิตศาสตร0
การประเมิ นผลการเรียนรูคณิ ต ศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัด การ
เรียนรู ฝaกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
สําหรับครูคณิตศาสตร0
0308432 การจัดการเรียนรู.วิทยาศาสตร'ระดับชั้นประถมศึกษา 3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร0 แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค0 ใ นการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร0
การประเมิ นผลการเรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการ
เรีย นรู ฝa กปฏิ บั ติ ก ารสอนในชั้ น เรี ย นวิท ยาศาสตร0แ ละสรางชุ ม ชนการเรีย นรู
วิชาชีพสําหรับครูวิทยาศาสตร0

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายใหสอดคลองกับการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 207 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

ไม(มี

0308433 บาติกเบื้องต.นสําหรับครู
3(1-4-4)
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป[นมา และวิวัฒนาการของงานบาติก
การใชวัสดุอุปกรณ0 และขั้นตอนในการสรางสรรค0ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค0
ผลงานเบื้องตน จัดกระบวนการเรียนรูงานบาติกสู:ชุมชน วิเคราะห0รูปแบบการ
สรางสรรค0 งานบาติ ก จากแหล: ง ชุ ม ชนทองถิ่ น ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ อนุ รัก ษ0 แ ละ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอน
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4)
Art Carving and Activities in School
ความรูทั่ วไปเกี่ยวกับการแกะสลักวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห0
รูปแบบของงานแกะสลัก เครื่องมือและอุปกรณ0ที่ใชในการแกะสลัก ปฏิบัติการ
แกะสลัก การตกแต:งสีสันบนชิ้นงาน การสรางสรรค0ผลงาน และพัฒนารูปแบบ
ใหม: ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค0ความรูสู:การเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาใน
2(1-2-3)
สถานศึกษา
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิด รูป แบบ ลัก ษณะ ของการจัด สถานที่ ประชุม สั มมนาใน
สถานศึกษา นําองค0ความรูทางศิลปะมาประยุกต0ใชในการออกแบบและจัดสถานที่
ฝaกปฏิบัติการจับจีบผาเบื้องตน และการจัดดอกไมขั้นพื้นฐาน

ไม(มี

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับวิชาเอก

-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับวิชาเอก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับการ
นําไปใชประโยชน0ในโรงเรียน

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 208 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

ไม(มี

0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตั ว บ: ง ชี้ มาตรฐานและเกณฑ0 ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ประเทศและระดับสากล ศึกษากรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ:งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ0การประกันคุณภาพในระดับ
การศึ กษาต: าง ๆ จั ด ทํ ารายงานใหขอเสนอแนะ และนํ าเสนอผลการประเมิ น
วิพากษ0และสรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0308442 การวัดประเมินแบบเน.นผลลัพธ'
3(2-2-5)
Outcome –based Assessment
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ0 การ
กําหนดผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู
การกํ าหนดเกณฑ0 ก ารประเมิ น ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการวั ด ประเมิ น แบบเนน
ผลลัพธ0ที่สอดคลองกับรายวิชา
0308443 วิทยาการข.อมูลและการวิเคราะห'เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis For Education
ลั ก ษณะของขอมู ล เพื่ อ การศึ ก ษา การบริห ารจั ด การขอมู ล ของ
สถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูล
ทางการศึก ษา ตรวจสอบ วิเคราะห0 ขอมู ลดวยหลัก การทางสถิติ นําเสนอและ
จั ด ทํ า รายงานผลการวิ เคราะห0 ข อมู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจและใชประโยชน0 ท าง
การศึกษา การสรางมาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย:างเป[นระบบ

ไม(มี

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาย

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาการวัดผลที่หลากหลายมากขึน้

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายในการจัดการขอมูล
ระดับสถานศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 209 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

ไม(มี

0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
3(2-2-5)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิ ดทฤษฎี การสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด
ความหมาย รู ปแบบ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเพื่ อการเรียนรู ภาษาไทย การประยุ กต0 ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อส:งเสริมศักยภาพ
ทางภาษาไทยของผูเรียนที่ มีความแตกต:างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค0ความรู
ชุมชนและฝaกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเป[นฐาน
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษใน 3(2-2-5)
สถานศึกษา
English Extra-Curriculum Activities Design in
Institutions
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการจั ด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต รภาษาอั งกฤษ
ลั ก ษณะและประเภทกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร การประยุ ก ต0 ใชเทคโนโลยี เพื่ อ
ออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส:งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและ
ชุมชนโดยใชกรณีศึกษา
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู.วิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอั ง กฤษเชิ ง บู ร ณาการ การนํ า ศาสตร0 อื่ น และ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต0 ใชในการจั ด การเรี ย นรู ภาษาอั งกฤษ ประเมิ น
สมรรถนะทางภาษาของผูเรียน แนวคิด ความสําคัญ รูปแบบ กระบวนการสราง

ไม(มี

ไม(มี

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหเป[นตาม
เกณฑ0มาตรฐานของคุรุสภาที่ปรับใหม:

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา เพื่อให
นิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น
เหมาะสมกับการนําไปใชในโรงเรียนที่มีความ
หลากหลาย

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา เพื่อให
นิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น
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ไม(มี

วิชาเอก
000137

ศิลปะการใช.ภาษาไทย
3(2-2-5)
Art Thai Language Usage
หลั ก การใชภาษาเพื่ อ สื่ อ ความหมายใหสั ม ฤทธิ ผ ล วิเคราะห0 ก ล
วิ ธี ก ารใชภาษา ถอยคํ า สํ า นวนไทย การใชภาษาผ: า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส0
วิเคราะห0ปeญหาและการแกปeญหาการใชภาษาไทย ฝaกทักษะการพูดและเขียนเพื่อ
การสอน
Principles of using language for effective communication;
analysis of strategies in language use, phrases and Thai idioms;
practice of speaking and writing for classroom instruction

ฉบับปรับปรุง
ชุ ม ชนการเรี ย นรู วิช าชี พ กระบวนการศึ ก ษาชั้ น เรีย นสํ าหรับ ครูภ าษาอั งกฤษ
ออกแบบและฝa ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ส: ง เสริ ม การใช
ภาษาอังกฤษของผูเรียน
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเปDนภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะเป[นภาษานานาชาติ
การสอนภาษาอั งกฤษในบริบ ทต: า งๆ ในบริบ ทสั ง คมโลก การนํ าหลั ก การใช
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรม
การสอนภาษาอั งกฤษเพื่ อ ส: งเสริม การใชภาษาอั งกฤษในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม
ประเมิน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ
ฝaกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนและชุมชนเป[นฐาน
0111131 การใช.ภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Usage
หลักการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายใหสัมฤทธิผล วิเคราะห0กลวิธีการใช
ภาษา ถอยคํา สํานวนไทย การใชภาษาผ:านสื่ออิเล็กทรอนิกส0 วิเคราะห0ปeญหาและ
การแกปeญหาการใชภาษาไทย
Principles of using language for effective
communication; analysis of strategies in language use, phrases and
Thai idioms

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา เพื่อให
นิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น
สอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของการสอน
ภาษาอังกฤษในปeจจุบัน

- ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา ใหสอดคลองกับ มคอ. 1
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความทันสมัยและ
ครอบคลุมกับเนื้อหา
-ปรับรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับลําดับ
รายวิชาของกลุ:มวิชา
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0111311 การเขียนร.อยแก.ว
2(1-2-3)
Prose Writing
ทฤษฎีและกลวิธีการเขียน การใชถอยคํา ประโยค การวางโครงเรื่อง การ
เขียนย:อหนา เรียงความ ความเรียง และบทความ เนนการใชภาษาตามมาตรฐานของ
งานเขียนประเภทนั้น และฝaกวิจารณ0งานเขียน
Writing theories and strategies; the use of words, sentences,
plot setting, paragraph writing, composition and essay writing; article writing
with an emphasis on standards of each type written text; practice of
criticizing the written work
0111311 การเขียนร.อยกรอง
2(1-2-3)
Poetry Writing
ฉันทลักษณ0 การใชฉันทลักษณ0ใหเหมาะสมกับเนื้อหา กลวิธีการเขียน
รอยกรองแบบต:าง ๆ ฝaกเขียนและฝaกวิจารณ0
Prosody, and its use of appropriate content; strategies in
writing different kinds of poetry; practice writing and criticizing poems
0111362 วรรณกรรมปaจจุบัน
2(2-0-4)
Contemporary Literature
ความเป[นมา ลักษณะ และสภาพของวรรณกรรมปeจจุบัน วิเคราะห0
และประเมินค:าวรรณกรรมโดยเนนคุณค:าทางวรรณศิลป‡ แนวคิด และบทบาทต:อ
สังคม
Background, characteristics and state of contemporary
literature; analysis and evaluation of literature emphasizing the value

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0111312 การเขียนร.อยแก.ว
2(1-2-3) - ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา
Prose Writing
ความรูทั่วไปและกลวิธีการเขียน การใชภาษา การวางโครงเรื่อง การเขียน
ย:อหนา เรียงความ ความเรียงและการเขียนทางวิชาการ โดยเนนการเก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะห0ขอมูล ฝaกเขียนและวิจารณ0
General knowledge and writing strategies ; language use ;
drafting ; paragraph writing, essay writing, composition and academic writing
emphasizing data collection and data analysis ; practice writing and criticizing
ฉบับปรับปรุง

0111312 การเขียนร.อยกรอง
2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชาใหสอดคลองกับกลุม: วิชา
Poetry Writing
ฉันทลักษณ0 การใชฉันทลักษณ0ใหเหมาะสมกับเนื้อหา กลวิธีการเขียนรอย
กรองแบบต:าง ๆ ฝaกเขียนและฝaกวิจารณ0
Prosody, and its use of appropriate content; strategies in writing
different kinds of poetry; practice writing and criticizing poems
0111362 วรรณกรรมปaจจุบัน
3(3-0-6) - เพิ่มจํานวนหน:วยกิต เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา
Contemporary Literature
ความเป[นมา ลักษณะ และสภาพของวรรณกรรมปeจจุบัน วิเคราะห0
และประเมินค:าวรรณกรรมโดยเนนคุณค:าทางวรรณศิลป‡ แนวคิด และบทบาทต:อ
สังคม
Background, characteristics and state of contemporary
literature; analysis and evaluation of literature emphasizing the value
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ฉบับปรับปรุง

of literary art, ideas and role in the society
0111452 แบบเรียนภาษาไทย
2(2-0-4)
Thai Language Textbooks
วิเคราะห0 ประเภท ลักษณะ และพัฒ นาการของหนังสือแบบเรียน
ภาษาไทย ความสอดคลองของหนังสือแบบเรียนไทยกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม
Analysis of types, characteristics, and development
of Thai textbooks; relevancy of Thai textbooks and the curriculum
for basic education, society and culture
0111473 กลวิธีการสอนการใช.ภาษาไทย
2(1-2-3)
Thai Usage Teaching Technique
วิเคราะห0หลักสูตรภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของ
กั บ การใชภาษาไทย ฝa ก เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู และออกแบบการจั ด
กระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับผูเรียน ฝaกสอนการ
ใชภาษาไทยในสถานการณ0จําลอง
An analysis of Thai language curriculum for basic
education related to Thai language usage, writing learning plan,
designing learning process suitable to content and level of learners;
practice of teaching in simulated situation

of literary art, ideas and role in the society
0111452 แบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Textbooks
วิเคราะห0 ประเภท ลักษณะ และพั ฒ นาการของหนังสือแบบเรีย น
ภาษาไทย ความสอดคลองของหนังสือแบบเรียนไทยกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรม
Analysis of types, characteristics, and development of
Thai textbooks; relevancy of Thai textbooks and the curriculum for
basic education, society and culture
0111473 กลวิธีการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Teaching Technique
วิเคราะห0หลักสูตรภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
หลักภาษา การใชภาษาไทย ฝaก เขียนแผนการจัดการเรียนรู และออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับผูเรียน ฝaกสอนหลัก
ภาษา การใชภาษาไทยในสถานการณ0จําลอง
Analysis of Thai language curriculum for basic education
related to Principle of Thai Language ,Thai language usage, writing
learning plan, designing learning process suitable to content and
level of learners; practice teaching in simulation

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- เพิ่มจํานวนหน:วยกิต เนื่องจากหน:วยกิตเดิม
นอย เวลาสอนไม:เพียงพอที่จะสอนให
ครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนด

- ยุบรวมรายิวชา 0111473 กับวิชา 0111475
เพื่อใหสอดคลองกับ มคอ. 1 อีกทั้งเนื้อหาหลัก
ภาษาและการใชภาษา อยู:ในสาระการเรียนรู
เดียวกันของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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0111475 กลวิธีการสอนหลักภาษาไทย
2(1-2-3)
Thai Teaching Technique
วิเคราะห0หลักสูตรภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของ
กั บ หลั ก ภาษาไทย ฝa ก เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู และออกแบบการจั ด
กระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับผูเรียน ฝaกสอนหลัก
ภาษาไทยในสถานการณ0จําลอง
An analysis of Thai language curriculum for basic
education related to principles of Thai language, writing learning
plan, designing learning process suitable to content and level of
learners; practice of teaching in simulated situation
0111474 กลวิธีการสอนวรรณคดี
2(1-2-3)
Thai Teaching Technique
วิเคราะห0หลักสูตรภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของ
กับวรรณคดี ฝaกเขียนแผนการจัดการเรียนรู และออกแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูดวยกลวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับผูเรียน ฝaกสอนวรรณคดีไทยใน
สถานการณ0จําลอง
An analysis of Thai language curriculum for basic
literature education, writing, learning plan, designing learning
process suitable to content and level of learners; practice of
teaching in simulated situation

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0111473 กลวิธีการสอนภาษาไทย
3(2-2-5) - ยุบรวมรายิวชา 0111473 กับวิชา 0111475
เพื่อใหสอดคลองกับ มคอ. 1 อีกทั้งเนื้อหาหลัก
Thai Language Teaching Technique
วิเคราะห0หลักสูตรภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ ภาษาและการใชภาษา อยู:ในสาระการเรียนรู
หลักภาษา การใชภาษาไทย ฝaก เขียนแผนการจัดการเรียนรู และออกแบบการจัด เดียวกันของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระบวนการเรียนรูดวยกลวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับผูเรียน ฝaกสอนหลัก
ภาษา การใชภาษาไทยในสถานการณ0จําลอง
Analysis of Thai language curriculum for basic
education related to Principle of Thai Language ,Thai language usage,
writing learning plan, designing learning process suitable to content
and level of learners; practice teaching in simulation
0111474 กลวิธีการสอนวรรณคดี
3(2-2-5) - เพิ่มจํานวนหน:วยกิตและเวลาเรียน เพื่อให
ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม
Thai Teaching Technique
วิเคราะห0หลักสูตรภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ
วรรณคดี ฝaกเขียนแผนการจัดการเรียนรู และออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู
ดวยกลวิ ธี ที่ เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาและระดั บ ผู เรี ย น ฝa ก สอนวรรณคดี ไ ทยใน
สถานการณ0จําลอง
An analysis of Thai language curriculum for basic literature
education, writing, learning plan, designing learning process suitable
to content and level of learners; practice of teaching in simulated
situation
ฉบับปรับปรุง
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0111212 การคิดและการใช.เหตุผล
3(3-0-6)
Logical Thinking and Reasoning
ความสัมพันธ0ระหว:างภาษากับความคิด การเสนอความคิดดวยการ
อางเหตุ ผ ล ความจริงกั บ ความถู ก ตอง ขอมู ล กั บ การอางเหตุ ผ ลเชิ งสถิ ติ แ ละ
วิทยาศาสตร0 การอางเหตุผลและการเขียนแบบนิรนัยและอุปนัย การโตแยงและ
การวิพากษ0วิจารณ0เชิงเหตุผล และการเขียนเชิงเหตุผล
Relationship of language and thought; presentation of
thoughts and reasoning, reality and accuracy; information and
statistical and scientific referencing, reasoning technique and
deductive and inductive writing; arguing and logical criticizing and
logical writing
0111111 กลวิธีการรับสาร
3(2-2-5)
Exposure Techniques
ความรู ความสํ า คั ญ และการใชประโยชน0 จ ากการรั บ สาร
กระบวนการและกลวิธีพัฒนาทักษะการรับสารใหมีประสิทธิภาพ ฝaกปฏิบัติการ
รับสาร
Knowledge, importance and use exposure techniques;
processes and strategies in developing effective exposure
techniques; practice of message decoding

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0111112 การคิดและการใช.เหตุผล
3(3-0-6) - ปรับจากรายวิชาเอกบังคับเป[นรายวิชาเอก
เลือก ดวยชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ไม:
Logical Thinking and Reasoning
ความสัมพันธ0ระหว:างภาษากับความคิด การเสนอความคิดดวยการ สอดคลองรายละเอียดในมคอ. 1
อางเหตุ ผ ล ความจริ งกั บ ความถู ก ตอง ขอมู ล กั บ การอางเหตุ ผ ลเชิ งสถิ ติ แ ละ - ปรับเลขรหัสใหสอดคลองกับกลุม: รายวิชา
วิทยาศาสตร0 การอางเหตุผลและการเขียนแบบนิรนัยและอุปนัย การโตแยงและ
การวิพากษ0วิจารณ0เชิงเหตุผล และการเขียนเชิงเหตุผล
Relationship of language and thought; presentation of
thoughts and reasoning, reality and accuracy; information and
statistical and scientific referencing, reasoning technique and
deductive and inductive writing; arguing and logical criticizing and
logical writing
0111113 การรับสารอย(างมีประสิทธิภาพ
3(2-2-5) - ยายวิชา จากเดิมเป[นวิชาเอกบังคับให
กลายเป[นวิชาเอกเลือกเพื่อใหสอดคลองกับ
Effective Exposure
ความรูและความสําคัญเกี่ยวกับการรับสาร การใชประโยชน0จากการ มคอ.1
รับ สารในชี วิตประจําวัน กระบวนการและกลวิธีพั ฒ นาทั กษะการรับ สารอย:างมี - ปรับรหัสและชื่อรายวิชาใหมีความชัดเจน
และไม:ซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น
ประสิทธิภาพฝaกปฏิบัติการรับสารจากสื่อสิ่งพิมพ0และสื่ออิเล็กทรอนิกส0
Knowledge and importance of exposure; use of exposure - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความทันสมัยและ
in daily life; processes and strategies in developing effective exposure ครอบคลุมกับเนื้อหา
techniques; practice of message decoding from printing media and
electronic media
ฉบับปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 215 ฉบับเดิม
0111217 ภาษาสื่อมวลชน
3(2-2-5)
Media Language
ลักษณะการใชภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อมวลชน วิเคราะห0ลักษณะ
เด:นของการใชภาษาของสื่อแต:ละประเภท และฝaกเขียนตามความเหมาะสม
The use of Thai language in mass media, analysis of
dominant characteristics of the language in each type of media and
practice of writing
0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literary Development
พัฒ นาการของวรรณคดีไทยตั้งแต:สมัยสุโขทัยถึงปeจจุบัน ลักษณะ
เด:นของวรรณคดีไทย แต:ละสมัย รวมทั้งอิทธิพลที่มีต:อกันระหว:างวรรณคดี สังคม
และวิถีชีวิตคนไทย
The development of Thai literature of The Sukhothai
period through to the present day; dominant characteristics of Thai
literature of each period as well as inter-influences of literature,
society and ways of life of Thai people
0111316 การอ(านและการเขียนสารคดี
2(1-2-3)
Non-Fiction Reading and Writing
ความหมาย ประเภท องค0ประกอบและกลวิธีการเขียน ฝaกอ:านและ
เขียนสารคดีประเภทต:างๆ
Meaning, type, components and writing strategies;
practice of reading and writing different types of non-fiction

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0111213 ภาษาสื่อมวลชน
3(2-2-5) - ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา
Media Language
ลักษณะการใชภาษาไทยที่ปรากฏในสือ่ มวลชน วิเคราะห0ลักษณะเด:น
ของการใชภาษาของสื่อแต:ละประเภท และฝaกเขียน
The use of Thai language in mass media, analysis of
dominant characteristics of the language in each type of media and
appropriately practice writing
0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย
3(3-0-6) - ปรับจากรายวิชาเอกบังคับเป[นรายวิชาเอก
เลือก ดวยชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ไม:
Thai Literary Development
พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต:สมัยสุโขทัยถึงปeจจุบัน ลักษณะเด:น สอดคลองกับรายละเอียดในมคอ. 1
ของวรรณคดีไทย แต:ละสมัย รวมทั้งอิทธิพ ลที่มีต:อกันระหว:างวรรณคดี สังคม
และวิถีชีวิตคนไทย
The development of Thai literature of The Sukhothai
period through to the present day; dominant characteristics of Thai
literature of each period as well as inter-influences of literature,
society and ways of life of Thai people
0111314 การเขียนสารคดี
2(1-2-3) - ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา
Non-Fiction Writing
ความหมาย ประเภท องค0ประกอบ หลักและกลวิธีการเขียนสารคดี
ในสื่อสิ่งพิมพ0 วิทยุและโทรทัศน0
Meaning, types, components, principles and writing
strategies of non-fiction in printing media, radio and television
ฉบับปรับปรุง

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 216 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

0111312 การเขียนทางวิชาการ
2(1-2-3)
Academic Writing
ความหมาย ประเภทองค0 ประกอบ และกลวิธีการเขียนทางวิชาการ
สืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการเขียนทางวิชาการ ฝaกวิเคราะห0 วิจารณ0
และฝaกเขียน
Meaning, type, component and technique in academic
writing; searching and collecting information needed for academic
writing; the practice of analyzing, criticizing and writing
0111323 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Thai Language in Social and Cultural Contexts
ความสัมพันธ0ระหว:างภาษากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดย
มุ:งศึกษาและฝaกการใชภาษาใหเหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ
Relationship between language and social and cultural
context focusing on studying and practici the use of language
appropriate to a particular context Thai Language in Social and
Cultural Contexts
0111331 ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
2(2-0-4)
Pali and Sanskrit in Thai
ระบบเสียง ระบบคําในภาษาเขมร ความเกี่ยวของระหว:างภาษาเขมร
กับภาษาไทย ลั กษณะการยืม การปรับเปลี่ ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูปคํา การ
รับคําและความหมายจากภาษาเขมรมาสู:ภาษาไทย
Phonology and morphology of the Pali and Sanskrit

0111316 การเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Writing
ความหมาย ประเภทองค0 ประกอบ และกลวิธีการเขียนทางวิชาการ
สืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการเขียนทางวิชาการ ฝaกวิเคราะห0 วิจารณ0
และฝaกเขียน
Meaning, type, component and technique in academic
writing; searching and collecting information needed for academic
writing; the practice of analyzing, criticizing and writing
0111321 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Thai Language in Social and Cultural Contexts
ความสัมพันธ0ระหว:างภาษากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ:ง
ศึกษาและฝaกการใชภาษาใหเหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ
Relationship between language and social and cultural
context focusing on studying and practici the use of language
appropriate to a particular context Thai Language in Social and
Cultural Contexts
0111332 ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
2(2-0-4)
Pali and Sanskrit in Thai
ศึกษาระบบเสียง ระบบคําในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ความ
เกี่ย วของระหว:างภาษาบาลี และสัน สกฤตกับ ภาษาไทย ลั ก ษณะการยื ม การ
ปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูปคํา การรับคําและความหมายจากภาษาบาลี
และสันสกฤตมาสู:ภาษาไทย

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
- ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา
- เพิ่มจํานวนหน:วยกิตและเวลาเรียน เพื่อให
ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม
- ปรับจากรายวิชาเอกบังคับเป[นรายวิชาเอก
เลือก ดวยชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ไม:
สอดคลองกับรายละเอียดในมคอ. 1
- ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา
- ปรับจากรายวิชาเอกบังคับเป[นรายวิชาเอก
เลือก ดวยชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ไม:
สอดคลองกับรายละเอียดในมคอ. 1

- ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 217 ฉบับเดิม

ฉบับปรับปรุง

languages; relation of the Pali and Sanskrit languages, borrowing style,
Sound system; Pali and Sanskrit word system; connection
changes in sounds, orthography, word form; acceptance of words and between Pali and Sanskrit; characteristics of borrowed words; sound,
meanings of the Pali and Sanskrit languages into Thai language
orthography, and word variation; word use and meaning of Pali and
Sanskrit words in Thai
0111332 ภาษาเขมรในภาษาไทย
2(2-0-4) 0111333 ภาษาเขมรในภาษาไทย
2(2-0-4)
Khmer in Thai
Khmer in Thai
ระบบเสียง ระบบคําในภาษาเขมร ความเกี่ยวของระหว:างภาษา
ระบบเสียง ระบบคําในภาษาเขมร ความเกี่ยวของระหว:างภาษา
เขมรกับภาษาไทย ลักษณะการยืม การปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูปคํา เขมรกับภาษาไทย ลักษณะการยืม การปรับเปลี่ยนทางดานเสียง อักขรวิธี รูปคํา
การรับคําและความหมายจากภาษาเขมรมาสู:ภาษาไทย
การรับคําและความหมายจากภาษาเขมรมาสู:ภาษาไทย
Phonology and morphology of the Khmer language;
Phonology and morphology of the Khmer language;
relations between the Khmer language and thai language, borrowing relations between the Khmer language and thai language, borrowing
style, changes in sounds, orthography, word form; acceptance of style, changes in sounds, orthography, word form; acceptance of
words and meanings of the Khmer language into Thai language
words and meanings of the Khmer language into Thai language
0111333 ภาษาศาสตร'จิตวิทยา
2(2-0-4) 0111334 ภาษาศาสตร'จิตวิทยา
2(2-0-4)
Psycholinguistics
Psycholinguistics
ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกับภาษาศาสตร0จิต วิทยา การเรียนรูภาษาของ
ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกั บภาษาศาสตร0จิ ต วิ ท ยา การเรีย นรู ภาษาของ
มนุษย0 ภาษากับสมอง และความบกพร:องทางภาษา เพื่อนําความรูไปประยุกต0ใช มนุษย0 ภาษากับสมอง และความบกพร:องทางภาษา เพื่อนําความรูไปประยุกต0ใช
ในการเรียนการสอน
ในการเรียนการสอน
General knowledge in psycholinguistics, human language
General knowledge in psycholinguistics, human language
learning, language and brain and language disability; application of learning, language and brain and language disability; application of
knowledge in teaching and learning
knowledge in teaching and learning

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา

- ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 218 ฉบับเดิม
0111341 ภาษาไทยถิ่น
2(2-0-4)
Thai Dialects
หลักการวิเคราะห0ภาษาถิ่น ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยถิ่นดาน
ระบบเสียง ระบบคํา ระบบวากยสัมพั นธ0 และความหมาย เก็บ และวิเคราะห0
ขอมูลภาษาถิ่นใต
Principles in dialect analysis, specific characteristics of
dialect regarding phonology, morphology, syntax and meaning;
practice of collecting and analyzing information of dialects of
southern Thailand
0111413 วรรณกรรมรางวัล
2(2-0-4)
Award winning Literature
ความเป[ น มา ลั ก ษณะเด: น ลั ก ษณะเฉพาะ ของรางวั ล ต: า ง ๆ
วิเคราะห0วรรณกรรมบางเรื่องที่ไดรับรางวัล ดานรูปแบบ กลวิธีทางวรรณศิลป‡
เนื้อหา และคุณค:า
Background, dominant characteristics, uniqueness of
awards; analyses of awarded literary works regarding forms,
techniques in the art of composition, contents and values
0111476 การสอนภาษาไทยสําหรับชาวต(างประเทศ
3(2-2-5)
Teaching Thai to Foreigners
แนวคิด การเรียนรูภาษาต:างประเทศในดานแนวทาง วิธีก ารและ
ปe จ จั ย ที่ เกี่ ย วของ การนํ าวิ ธี ก ารทางภาษาศาสตร0 ม าใชในการสอนภาษาไทย
ศึกษาวิธีการสอนระบบเสียง ระบบไวยากรณ0 และวัฒนธรรมการใชภาษาไทย

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0111342 ภาษาไทยถิ่น
2(2-0-4) - ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา
Thai Dialects
หลั กการวิเคราะห0 ภ าษาถิ่น ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยถิ่นดาน
ระบบเสียง ระบบคํา ระบบวากยสัมพันธ0 และความหมาย เก็บและวิเคราะห0ขอมูล
ภาษาถิ่นใต
Principles in dialect analysis, specific characteristics of
dialect regarding phonology, morphology, syntax and meaning;
practice of collecting and analyzing information of dialects of
southern Thailand
0111412 วรรณกรรมรางวัล
2(2-0-4) - ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา
Award winning Literature
ความเป[ น มา ลั ก ษณะเด: น ลั ก ษณะเฉพาะ ของรางวั ล ต: า ง ๆ
วิเคราะห0 วรรณกรรมบางเรื่อ งที่ ไดรับ รางวัล ดานรูปแบบ กลวิธีทางวรรณศิล ป‡
เนื้อหา และคุณค:า
Background, dominant characteristics, uniqueness of
awards; analyses of awarded literary works regarding forms,
techniques in the art of composition, contents and values
0111421 ภาษาไทยในฐานะภาษาต(างประเทศ
3(2-2-5) - ยุบรายวิชา
- ปรับรหัสวิชาใหสอดคลองกับกลุม: วิชา
Thai as a Foreign Language
ศึกษาโครงสรางภาษาไทยทั้งในระดับเสียง คํา วากยสัมพันธ0 และ - เพิ่มรายวิชาเพื่อสอดคลองกับมาตรฐานเกณฑ0
ความหมายรวมถึงวัฒนธรรมไทยที่อธิบายเป[นภาษาอังกฤษ มุมมองของนักวิชาการ โครงสราง รายวิชาเอกตาม มคอ.1 ของ
ชาวต:างชาติต:อลักษณะสําคัญของภาษาไทย แนวทางการศึกษาภาษาไทยในฐานะ ภาษาไทย
ฉบับปรับปรุง
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ฉบับปรับปรุง

แนวการฝaกทักษะทางภาษาไทยทั้งการฟeง การพูด การอ:าน และการเขียนแก:ชาว
ต:างประเทศ และฝaกปฏิบัติ
Ideas in foreign language learning regarding approaches,
methods and related factors; The use of linguistic approach in the
teaching of Thai language; study of methods in teaching sounds,
grammar and culture in using Thai language; guidelines for Thai
language skills practice of listening, speaking, reading and writing to
foreigners; practice of teaching
ไม(มี

ภาษาต:างประเทศของชาวต:างชาติ บทบาทของภาษาไทยในบริบทสังคมโลก
Study of Thai language structure at the levels of sounds,
words, syntax, and semantics; Thai culture explained in English;
perceptions of foreign academicians towards Thai language
characteristic, possibility in studying Thai as an international language;
roles of Thai language in global world

0111432 ภาษาไทยต(างสมัย
2(2-0-4)
Thai in Different Periods
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา ลักษณะ
ภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร0
Fundamental knowledge in changes of language,
characteristics of Thai language in Sukhothai period, Ayudhaya period
and Rattanakosin period
0111432 นิรุกติศาสตร'ไทย
2(2-0-4) 0111433 นิรุกติศาสตร'ไทย
2(2-0-4)
Thai Etymology
Thai Etymology
หลักนิรุกติศาสตร0เพื่อเป[นพื้นฐานในการวิเคราะห0ประวัติคํา สํานวน
หลักนิรุกติศาสตร0เพื่อเป[นพื้นฐานในการวิเคราะห0ประวัติคํา สํานวน
ในภาษาและวรรณคดีไทย และวิเคราะห0การใชภาษาผ:านประสบการณ0
ในภาษาและวรรณคดีไทย และวิเคราะห0การใชภาษาผ:านประสบการณ0
Etymology principles used as conceptual base in analyzing
Etymology principles used as conceptual base in analyzing
background of words, idioms and expressions in Thai language and
background of words, idioms and expressions in Thai language and
literature; hand-on experience in analyzing the said matters
literature; hand-on experience in analyzing the said matte

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- เพิ่มรายวิชาเอกเลือกซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม
มคอ.1 ในกลุ:มภาษาศาสตร0เฉพาะดาน

- ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา
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ไม(มี

0111451 สัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5)
Seminar on Thai Language
หลักการสอนหลักภาษา และวรรณกรรม วิเคราะห0แบบเรียน และ
บูรณาการเขากับการเรียนการสอนภาษาไทย
Instructional principles, grammar and literary works,
textbook analysis and an integration of these aspects in the teaching
of Thai language
0111471 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Innovation for Thai Teaching
นวั ตกรรมการสอนรูป แบบต:าง ๆ วิเคราะห0 รูป แบบนวัต กรรมที่
เหมาะสมกับการสอนภาษาไทย ฝaกสราง ทดลองใช และประเมินนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาหรือแกปeญหาการสอนภาษาไทย นําเสนอในรูปแบบงานวิจัย
Variety of instructional innovation; analysis of design
of innovation suitable for the teaching of Thai language; practice of
developing, trying out and evaluating innovation to solve problems

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)
0111441 อรรถศาสตร'ไทย
2(2-0-4) - เพิ่มรายวิชาเอกเลือกซึ่งกําหนดขึ้นมาตาม
มคอ.1 ในกลุ:มภาษาศาสตร0เฉพาะดาน
Thai Semantics
นิยาม องค0ประกอบ และประเภทของความหมาย ความหมายของ
รูปภาษาในระดับเสียง ระดับคํา ระดับประโยค และระดับสัมพันธสาร
Definition, components and types of meaning; meaning of
the language form of different levels anging from sound, word,
sentence and connected discourse
0111451 สัมมนาภาษาไทย
3(2-2-5) - ปรับจากรายวิชาเอกบังคับเป[นรายวิชาเอก
เลือก ดวยชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ไม:
Seminar on Thai Language
หลักการสอนหลักภาษา และวรรณกรรม วิเคราะห0แบบเรียน และ สอดคลองกับรายละเอียดในมคอ. 1
บูรณาการเขากับการเรียนการสอนภาษาไทย
Instructional principles, grammar and literary works,
textbook analysis and an integration of these aspects in the teaching
of Thai language
0111471 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย
3(2-2-5) - ปรับจากรายวิชาเอกบังคับเป[นรายวิชาเอก
เลือก ดวยชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ไม:
Innovation for Thai Teaching
นวัต กรรมการสอนรู ป แบบต: าง ๆ วิ เคราะห0 รู ป แบบนวัต กรรมที่ สอดคลองกับรายละเอียดในมคอ. 1
เหมาะสมกับการสอนภาษาไทย ฝaกสราง ทดลองใช และประเมินนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาหรือแกปeญหาการสอนภาษาไทย นําเสนอในรูปแบบงานวิจัย
Variety of instructional innovation; analysis of design of
innovation suitable for the teaching of Thai language; practice of
developing, trying out and evaluating innovation to solve problems
ฉบับปรับปรุง
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ฉบับปรับปรุง

in the teaching of Thai language; Presentation of innovation through
research
0111472 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Teaching Thai Research Approach
วิเคราะห0ประเด็นปeญหาดานการสอนภาษาไทย ฝaกเขียนและเสนอ
โครงร:างการศึกษาวิเคราะห0ปeญหาโดยใชระเบียบวิธีวิจัย
Analysis of problems in Thai language teaching; practice
of writing and presenting a proposal on analysis of problems through
research approach
0111477 การประยุกต'วรรณกรรมเพื่อการสอน
2(2-0-4)
Application of Literary Works for Teaching
แนวทางการเลื อ กวรรณกรรม สภาพการประยุ ก ต0 ว รรณกรรม
สรางสรรค0ลักษณะและวิธีการประยุกต0วรรณกรรมประเภทต:าง ๆ เพื่อการเรียน
การสอน
Guidelines for selecting literary works, the state of literary
works application, form and methods in applying literary works for
teaching and learning

in the teaching of Thai language; Presentation of innovation through
research
0111472 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Teaching Thai Research Approach
วิเคราะห0ประเด็นปeญหาดานการสอนภาษาไทย ฝaกเขียนและเสนอ
โครงร:างการศึกษาวิเคราะห0ปeญหาโดยใชระเบียบวิธีวิจัย
Analysis of problems in Thai language teaching; practice
of writing and presenting a proposal on analysis of problems through
research approach
0111476 การประยุกต'วรรณกรรมเพื่อการสอน
2(2-0-4)
Application of Literary Works for Teaching
แนวทางการเลื อ กวรรณกรรม สภาพการประยุ ก ต0 ว รรณกรรม
สรางสรรค0ลักษณะและวิธีการประยุกต0วรรณกรรมประเภทต:าง ๆ เพื่อการเรียน
การสอน
Guidelines for selecting literary works, the state of literary
works application, form and methods in applying literary works for
teaching and learning

หมายเหตุ
(ปรับตามผลการวิเคราะห'ของคุรุสภา/มคอ.)

- ปรับจากรายวิชาเอกบังคับเป[นรายวิชาเอก
เลือก ดวยชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ไม:
สอดคลองกับรายละเอียดในมคอ. 1

- ปรับจากรายวิชาเอกบังคับเป[นรายวิชาเอก
เลือก ดวยชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ไม:
สอดคลองกับรายละเอียดในมคอ. 1
- ปรับเลขรหัสหลักสุดทายใหสอดคลองกับ
ลําดับรายวิชาของกลุ:มรายวิชา
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ภาคผนวก ง
ข.อบังคับคุรุสภา ว(าด.วยมาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิย ามค าว่า “มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิ ชาชีพ ”
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ หมายความว่ า ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ความรู้
และประสบการณ์ในการจัด การเรียนรู้ หรือการจัด การศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้”
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้
หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความชานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
“มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนามาซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ”
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ผู้ ป ระกอบวิ ชาชีพ ครู ต้ อ งมีคุ ณวุ ฒิไม่ ต่ากว่าปริญ ญาตรี ท างการศึกษา
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(2) จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา และจิ ต วิ ท ยาให้ ค าปรึ ก ษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(3) เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน หลั ก สู ต ร ศาสตร์ ก ารสอน และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล
ในการจัดการเรียนรู้
(4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
(6) การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
(ข) มาตรฐานประสบการณ์ วิ ช าชี พ ผ่ า นการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ การสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ดังต่อไปนี้
(1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 10 รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภากาหนด”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู
(1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
(2) ประพฤติต นเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
(4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
(5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(ข) การจัดการเรียนรู้
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
(2) บู ร ณาการความรู้แ ละศาสตร์ การสอนในการวางแผนและจั ด การเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็ นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
(4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
(5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(๑) ร่ ว มมื อ กับผู้ ป กครองในการพั ฒนาและแก้ปัญ หาผู้ เรี ย นให้มีคุ ณลั กษณะ
ที่พึงประสงค์
(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
(3) ศึ ก ษา เข้ า ถึ ง บริ บ ทของชุ ม ชน และสามารถอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ 7 ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก จ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร'และสาขาศึกษาศาสตร' (หลักสูตรสี่ป)
พ.ศ. 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. 2562
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้จัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปจัดทา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รสี่ ปี ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕6๒ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๒
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ การจัด ทาหลักสูต รหรือปรับปรุงหลักสูต รระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มี หลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ
เพิ่มเติมในอนาคต
รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา
ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก
การระบุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้
กาหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎี กาหรือสถาบั นอุด มศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยปริญ ญา
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙

๑

มคอ.๑
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนประจาการและส่งเสริมการพัฒ นาครูประจาการและนอกประจาการให้ มีความรู้และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประกอบกับรัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง
และคนดี มี ขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับ ปรุงพัฒ นา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิ ตบัณฑิตครู
ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่นาไปสู่การสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป็ น พลวั ต และความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง กระทบ
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และ
ข้ามวัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้าง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดทาขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้าซ้อน
ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้า
ในการผลิ ตบั ณ ฑิตวิช าชี พ ครู ตลอดจนการระดมความคิ ดและประสบการณ์ ของผู้ เกี่ยวข้องในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยู่ภายใต้หลักการสาคัญหลายประการ
ได้แก่ ๑) แนวคิดของการจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ
มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ๒) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน ๓) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครู
มี อิ ส ระในการสร้ างหลั ก สู ต รผลิ ต ครู ที่ เหมาะสมกั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละสภาพบริบ ทเชิ งพื้ น ที่ ข องสถานศึ ก ษา
โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกาหนดขึ้นสาหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกาหนดโครงสร้าง
หลั กสู ต รให้ มีค วามยื ดหยุ่ น และสะท้ อนอัตลั กษณ์ ของผู้ เรียน ๔) การส่ งเสริม การจัด ท าหลั ก สู ตรรายวิช า
ที่ทัน สมัย ตามสากล มีก ารจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่ อ เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้ องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล
๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ
๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทางานของครู การพัฒนาความรู้สึก
ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน
๔.๒ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณครู แ ละยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณของวิชาชี พครู ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตามอุ ดมการณ์ ความเป็ นครูด้ วยความรัก ศรัทธา ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
๒
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๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง
มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๔.๔ เป็น ผู้ร่วมสร้างสรรค์น วัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์
การคิดขั้นสู ง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒ นธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
๔.๕ เป็น ผู้มีค วามสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจ กรรม วางแผนและจั ดการเรีย นรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบั นดาลใจและส่ งเสริมให้ ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการจั ดการเรียนรู้แบบบู รณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่ อพั ฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนนาไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม
๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและจิตสานึก
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสา
และดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง
รู้ถูก รู้ ผิ ด รู้ ช อบ ชั่ว ดี กล้ าปฏิ เสธและต่อ ต้านการกระท าที่ ไม่ ถูก ต้อง เคารพสิ ทธิ เสรีภ าพ และศัก ดิ์ศ รี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๕.๑.๒ มีจิ ต อาสา จิ ตสาธารณะ อดทนอดกลั้ น มี ค วามเสี ย สละ รับ ผิ ด ชอบและซื่ อ สั ต ย์
ต่อ งานที่ ได้ รั บมอบหมายทั้ งด้ านวิชาการและวิชาชี พ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่างต่ อเนื่ อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ ปั ญ หาทางคุณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ วยความถูก ต้องเหมาะสมกับ สั งคม การทางานและสภาพแวดล้ อ ม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
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๕.๒ ด้านความรู้
๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยา
พั ฒ นาการ จิ ต วิท ยาการเรี ย นรู้ เพื่ อ จั ดการเรีย นรู้แ ละช่ว ยเหลื อ แก้ ไขปั ญ หา ส่ งเสริม และพั ฒ นาผู้ เรีย น
หลั กสู ตรและวิท ยาการการจั ดการเรีย นรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบู ร ณาการความรู้ กั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งและการบู ร ณาการข้ ามศาสตร์ อาทิ การบู รณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้
๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
ตามเอกสารแนบท้าย
๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญ และเท่ าทั น กั บการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และสามารถน าแนวคิดปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
๕.๒.๔ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ตามมาตรฐาน
๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรีย นรู้ของผู้ เรีย นและพัฒ นาผู้เรียนให้ เป็นผู้ส ร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม
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๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
๕.๔.๒ ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๕.๔.๓ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ เรีย น ต่ อ ผู้ ร่ว มงาน และต่ อ ส่ ว นรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๔.๔ มี ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ค วามเข้ ม แข็ งและกล้ าหาญทางจริย ธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ การสั งเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
๕.๕.๓ ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล หรื อความรู้จากแหล่ งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพิ นิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
๕.๖.๑ สามารถเลื อกใช้ป รัช ญาตามความเชื่อในการสร้างหลั กสู ตรรายวิช า การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
๕.๖.๒ สามารถในการน าความรู้ท างจิต วิท ยาไปใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้ เรียนเป็ น รายบุ ค คล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์ จริง ส่งเสริมการพัฒ นาการคิด การทางาน การจัดการ
การเผชิญ สถานการณ์ ฝึกการปฏิบั ติให้ ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
๕.๖.๔ สร้ างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้ อม สื่ อการเรียน แหล่ งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
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สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุรุสภา
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิ ชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๒.๑ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้
๒.๒.๑ วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑) วิช าเอกเดี่ยว ให้ เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และให้ ผู้ เรียนเลื อกเรียน
ในรายวิ ช าที่ เสริ ม สร้ างสมรรถนะและศั กยภาพความลุ่ ม ลึ ก ในวิ ช าเอกอี ก
ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
๒) วิชาเอกคู่ ให้เรียนไม่น้ อยกว่าวิชาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแล้วไม่น้อยกว่า
๘๐ หน่วยกิต)
๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กาหนดจานวนหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้
๑) วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
๒) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่และวิชาเอก-โท มีดังนี้
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู่
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนวิชาเอก
จากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรืออย่ างน้ อยดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการในสาขาวิช านั้ น เพื่ อสร้างความ
เข้มแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแก่นิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิต่อไป
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๘. เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
การกาหนดเนื้ อหาสาระส าคัญ ของสาขาวิช าครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ต้องให้ ความส าคัญ
กับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลั กสูตร
ที่เน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒ นาครูจากบทเรี ยนที่ผ่ านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตครู
หลักสูตรผลิตครูต้องมีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills)
ที่เป็นสมรรถนะสาคัญในการสร้างประสิทธิผลของการทางานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทางานจริง
นอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดสาคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทที่ าให้ผู้เรียน
มีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถทางานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพื้นที่ การบริหารจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิงการทางานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนให้มีมีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วม
๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้
ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสู ตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๘) ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ให้สถาบันการศึกษากาหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ
เป็ น การเฉพาะหรืออาจบริห ารจัดการให้ บู รณาการกับ การเรียนการสอนในรายวิช าต่างๆ เพื่ อเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ
๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
๗
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๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มี หลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี
สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา
และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตลอดจนจัดการศึกษาเป็น สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี)
๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้
อย่ างกว้า งขวาง เข้ าใจ และเห็ น คุ ณ ค่ าของตนเอง ผู้ อื่ น สั งคม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และธรรมชาติ ใส่ ใจต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ในการจัดการศึกษาหมวดวิช าศึกษาทั่ วไปให้ ดาเนิน การตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
และสื่ อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปั ญญา ๔) ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
๘
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(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม
การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)
การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส
Team-based Learning
Workplace-based Learning
MOOC (Massive Open Online Course)

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน
ตามสภาพจริง วิธีการที่ หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและ
ประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ทาให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และทาให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา
โดยมีกลยุ ท ธ์ การประเมิน ผลการเรี ย นรู้ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ทั้ ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรม
๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี และ ๖) ด้ า นวิ ธี วิ ท ยาการ
จัดการเรียนรู้ อาทิ
(๑) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ฯลฯ
(๒) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง
(๓) การประเมินกรณีศึกษา
(๔) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
๙
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(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี
(๖) การวัดผลภาคปฏิบตั ิ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนาเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา
ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
๑๐.๓ สถานศึ ก ษาที่ รั บ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ก ารสอนในสาขาวิ ช าเฉพาะด้ านหรือ วิช าเอก
มีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติ
การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภากาหนด
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต
๑๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้กาหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระทาได้ โดยให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนาเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามข้อบังคับของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
นอกจากนีอ้ าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามที่กาหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัด
การเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้
ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยี
และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการท างานวิจั ย และวัด ประเมิ น ทั ก ษะการร่ ว มมื อ สร้ างสรรค์ รวมแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า
๖๐ ชั่วโมง และ
๑๐
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๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า ๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิ ชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์
การสอนตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และ
๓) ผู้ส อนที่รับ ผิดชอบรายวิช า จะต้องมี คุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับรายวิช าที่ส อนและมี
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิช าที่สอน เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย ๓ บทความ
ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง และ
๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์
การสอนอย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ ๒ – ๔
๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ และมี ความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความจาเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๓.๑ คณาจารย์ใหม่
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิ จัย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
๔) การจัดให้เป็น ผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
๑๓.๒ คณาจารย์ประจาการ
๑) การพั ฒ นาด้ านการเรี ย นการสอน เช่ น การอบรมความรู้จากหน่ ว ยงานภายในและ
หน่ วยงานภายนอก รวมทั้ งการประชุมสั มมนาวิช าการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
๓) การพั ฒ นาด้ า นการวิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรม การจั ด เงิ น ทุ น เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ

๑๑
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๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตครู
ต้องมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู
๑๔.๒ หน่ ว ยงานที่ เป็ น สถาบั น การผลิ ต และพั ฒ นาครู ต้ อ งก าหนดปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
มีแผนกลยุทธ์และมีบทบาท หน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทาหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก เปิดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนที่ มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใช้ให้
สามารถดาเนิ น การต่อไปได้ โดยให้ ส ถาบั น ผลิตและพัฒ นาครูที่ มีห น้าที่ โดยตรงในการผลิ ตและพั ฒ นาครู
เป็นภารกิจหลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู
๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูต้องมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
๑) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
๒) ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต
สื่ อ การสอน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่จาเป็นตามหลักสูตรวิชาเอก
ที่เปิดสอน
๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์
๔) ห้องสมุด ที่ป ระกอบไปด้วยสื่ อต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสื อ วารสาร โสตทัศนวัส ดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ
มีความทันสมัย มีจานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนา
ครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยงและ/หรือ
ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติ
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์
การทางานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย
๖) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
๗) ทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู/อาจารย์ให้ได้ผู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์
๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ต้องกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดับสถาบันการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิช าชี พ ครู โดยให้ ค วามส าคัญ กับ การประกัน คุณ ภาพหลั กสู ต ร การประกัน ผลลั พ ธ์ด้ านผู้ เรีย น
๑๒
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การประกันคุณภาพอาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนของผู้เรียน
ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละปีซึ่งระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดเป็นตัวอย่าง
สถาบันสามารถกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ให้สถาบันกาหนดเกณฑ์
ขั้นต่าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของการใช้ครูของประเทศ
ให้สถาบันจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่าน
เกณฑ์ ขั้น ต่าตามที่ส ถาบั น กาหนด และกาหนดอัต ราส่ ว นร้อยละของผู้ เรียนที่ส าเร็จการศึก ษาซึ่งมี ทัก ษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่สถาบั นกาหนด ให้ สถาบันรายงานกระบวนการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ตามแนวทางที่เหมาะสม
ในปีที่ ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่าของภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้นกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกาหนดอัตราส่วนร้อยละ
ของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามที่ หลักสูตรกาหนด เพื่อใช้
ในการกากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ในการปฏิบัติงานจริง
ให้ ส ถาบั น กาหนดเป้ าหมายระยะยาว โดยระบุ ระยะเวลา (จานวนปี ) ที่ ผู้ ส าเร็จการศึกษาทุ กคน
มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล
๑๖. การนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดปรัชญาการศึ กษา
ที่เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม
(re-constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
ตัวอย่างแนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี้
๑๖.๑ การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications)
๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อดาเนินการ
พัฒ นาหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานคุณ วุฒิ โดยมีหั วข้ อของหลั กสู ต รอย่างน้ อยตามที่ก าหนดไว้ใน
แบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)

๑๓
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๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามข้อ ๑) นั้น ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯ ต้องการ
ให้บั ณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณ ลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณ ฑิตระดับคุณ วุฒิ เดียวกันของ
สถาบันฯ อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่ จะรับบัณฑิตเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่า
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.๒ การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ ประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูต ร ซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอหลั ก สู ต รซึ่ งสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอนุ มั ติ ให้ เปิ ด สอนแล้ ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑) สถาบั น อุดมศึกษาต้องพัฒ นาอาจารย์ทั้งด้านวิช าการ ทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ กาหนดอย่างต่ อ เนื่ อง โดยมี การประกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาอาจารย์
อย่างชัดเจน
๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เพียงพอ
ที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๔) สถาบั น อุดมศึกษาต้องจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่ งเสริมพัฒ นาทั กษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และเพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้ในโลก
ปัจจุบันและอนาคต
๕) สาหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ให้หลักสูตรจัดทารายวิชาบังคับสาหรับ
กลุ่มวิชาเอกจานวน ๔๐ หน่วยกิต และจัดทากลุ่มรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนหรือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้อย่างอิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต
๑๔
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ทั้งนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้รายวิชา
ที่เลือกเรียนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอย่างแท้จริง
๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชี พครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต /นักศึกษา ได้มีโอกาส
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆที่เข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครู และเพิ่มระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามลาดับจนถึงปีสุดท้าย
ควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์
ด้านการสอนเท่ านั้ น ทั้ งนี้ สถาบั น ควรมี ความร่ว มมื อกั บ สถานศึก ษาที่ เป็ นหน่ ว ยปฏิ บั ติ การสอนท าแผน
การปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูจะสามารถทาหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษา
๑๖.๖ การจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
(Program Report)
๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาที่สอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน
ประจาภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ให้ จัดทารายงานในภาพรวมประจาปีการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจาเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทาได้ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร)
๒) การพัฒ นาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒ นาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
การเผยแพร่ หลั กสู ตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ให้เป็นไปตามการกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๕

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท)อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็น สาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท)ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังนี้
๑. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๔. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
๙. กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
๑๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดังนี้
๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรีย นมีค วามรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัช ญาการศึกษาและจิต วิท ยาเพื่ อพัฒ นาเด็กเล็ ก การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่ อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสาหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้าน
และสมดุล สนใจเรียนรู้และกากับตัวเองให้ทาสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สาเร็จ

๑๖

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
๔) การพัฒนาความคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของ
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสาหรับเด็ก
๗) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษสาหรับเด็กปฐมวัย
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสาหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๐) ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัย
ประถมศึกษา มีความรู้พื้นฐานสาหรับ การสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริ มให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะสมรรถนะทางภาษา
การคานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและ
สุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการประถมศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก
๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียน
๓) ภาษาไทยสาหรับครู
๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๕) คณิตศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
๑๗

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเข้าจังหวะสาหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษสาหรับเด็ก
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือสาหรับผู้เริ่มเรียน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน)
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ด้านตัวเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม
ละคร วรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก

๓. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ แ ละตั วอย่า งสาขาวิช า/ข้อเสนอสาระความรู้ กลุ่มสาขาวิช าวิชาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาภาษาไทย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูป แบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสั มพันธ์และวรรณคดี/
วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถทาวิจั ยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) หลักภาษา
(๑.๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบคา ประโยค
(๑.๓) อรรถศาสตร์
(๑.๔) ฉันทลักษณ์
(๑.๕) ลั กษณะโครงสร้ างของภาษาต่ างประเทศ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บภาษาไทย เช่ น ภาษาบาลี
สันสกฤต เขมร ฯลฯ
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย

๑๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมทางการศึกษา
วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ
วรรณคดี
๓) ทักษะการใช้ภาษา
(๓.๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน
(๓.๓) พลั งภาษา (ศิ ล ปะการใช้ ภ าษาในสถานการณ์ ต่ างๆ) เช่ น การพู ดในโอกาสต่ างๆ
การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
(๓.๔) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคาประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจาวันและ
ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๓.๗) การใช้ภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
๔) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(๔.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย
(๔.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
(๔.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
ต่างประเทศสามารถออกแบบและจั ด การเรียนรู้ภ าษาต่ างประเทศ โดยใช้ ค วามรู้ความเข้าใจโครงสร้ าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้ วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพื่อพัฒ นาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภ าษา
ต่างประเทศ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(๑.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ
(๑.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
(๑.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ

๑๙

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๒) ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
(๒.๑) แนวคิดพื้น ฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (Language)
โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System)
ระบบหน่ วยคา (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic
and Semantic System)
(๒.๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(๒.๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์
๓) วัฒนธรรม
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture)
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture)
๔) วรรณคดี
(๔.๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย
(๔.๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ
๕) การแปลภาษาต่างประเทศ
๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรม
ที่ถูกกาหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์
คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้
และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่า นการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิคศาสตร์ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างสาขาวิชา (วิชาเอก)
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) จานวนและการดาเนินการ
๒) การวัด
๓) เรขาคณิต
๔) พีชคณิต
๕) สถิติและความน่าจะเป็น
๖) แคลคูลัส
๗) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์

๒๐

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ สามารถติดตามและ
รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่นเข้าด้วยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ การผลิตและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทาวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(๑.๑) คณิตศาสตร์
(๑.๒) ฟิสิกส์
(๑.๓) เคมี
(๑.๔) ชีววิทยา
๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๒.๑) วิทยาศาสตร์โลก
(๒.๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(๒.๓) ดาราศาสตร์
(๒.๔) ไฟฟ้าและพลังงาน
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 สาขาวิชาฟิสิกส์
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์
(๒.๑) คณิตศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับฟิสิกส์
(๒.๒) กลศาสตร์
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์
(๒.๔) คลื่น
(๒.๕) พลังงาน
(๒.๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
(๒.๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับฟิสิกส์
๒๑

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
 สาขาวิชาเคมี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี
(๒.๑) เคมีอินทรีย์
(๒.๒) เคมีอนินทรีย์
(๒.๓) เคมีวิเคราะห์
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี
 สาขาวิชาชีววิทยา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา
(๒.๑) พฤษศาสตร์
(๒.๒) พันธุศาสตร์
(๒.๓) จุลชีววิทยา
(๒.๔) สัตววิทยา
(๒.๕) นิเวศวิทยา
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา
 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี
(๒.๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒.๒) หลักการคิดเชิงคานวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคานวณ ฟังชั่น
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการด าเนิน การ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย
(๒.๔) การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม
(๒.๕) เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล
(๒.๖) การสื บ ค้ น การรวบรวม การวิ เคราะห์ การประมวลผล การเลื อ กใช้ แ หล่ งข้ อ มู ล
ประเมินและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน
(๒.๘) การนาแนวคิดเชิงคานวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ธุรกิจและบริการ
(๒.๙) การเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

๒๒

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระสั งคมศึ ก ษา ความรู้ ความเข้ าใจ
ในการดารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น
ยอมรั บ ในความแตกต่ าง รู้จั กการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึ กร่วมที่ ดีและมีทั ศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติ
บ้านเมือง มีคุณ ธรรม จริยธรรม การปฏิบั ติตนตามหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชี วิ ต อย่ างมี คุ ณ ภาพและร่ ว มสร้ า งสั งคมที่ มั่ งคั่ งและยั่ งยื น อย่ างสร้า งสรรค์ ตลอดจนเป็ น พลเมื อ งดี ข อง
ประเทศชาติและสังคมโลก
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา
(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอื่นๆ
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๓) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๔) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอื่นๆ
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล
๒) ประวัติศาสตร์
(๒.๑) ประวัติศาสตร์ไทย
(๒.๒) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(๒.๓) ประวัติศาสตร์สากล
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร์
๓) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
(๓.๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
(๓.๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
(๓.๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร
๔) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(๔.๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
(๔.๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย
๒๓

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๕.๑) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล
๖) เศรษฐศาสตร์
(๖.๑) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
๗. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ และตั วอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
และนันทนาการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ
มีพัฒ นาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกกาลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องและตอบสนองความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียน
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ผู้เรียนมีความ
ตระหนั ก รู้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ด านสุ ข ภาพจนเปน กิ จ นิ สั ย มี สุ ข ภาวะที่ ดี
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาสุขศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
(๑.๑) ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
(๑.๒) การทางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
(๑.๔) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ
๒) เพศศึกษา
(๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ
(๒.๓) การสรางและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(๒.๔) การตั้งครรภ์และการป้องกัน
๓) โรค โรคติดต่อและการปองกันโรค
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ
(๔.๑) ยารักษาโรค
(๔.๒) สารเสพติด
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด
(๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค
๒๔

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕) สวัสดิศึกษา
(๕.๑) อุบัติเหตุ
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสร้างเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต
(๕.๓) การปฐมพยาบาล
(๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
(๖.๑) การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยและการดูแล
๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 สาขาวิชาพลศึกษา
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้าใจนักกีฬา โดยใช้กีฬา
และออกกาลังการเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล
๓) ระบบการทางานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
๔) วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการเคลื่ อนไหวร่างกาย
การออกกาลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา
๕) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการเล่นกีฬา
๖) การเขารวมกิ จกรรมกี ฬา การปฏิ บัติ ตามกฎ กติกา ระเบี ยบ และขอตกลงในการเข้ าร่วมและ
การประยุกต์ใช้
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการการปองกันและหลีกเลี่ยง
๘) การส่งเสริมการออกกาลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา
(๘.๑) การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสาหรับผู้เรียน
(๘.๒) การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน
(๘.๓) การจั ด โครงการ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายและการเล่ น กี ฬ าแก่ ผู้ เรี ย น
ทั้งที่ปกติและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
(๘.๔) โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 สาขาวิชานันทนาการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
๒) การทางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
๓) การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ เวลาว่างและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์
๔) กิ จ กรรมนั น ทนาการประเภทต่ างๆ ส าหรับ คนวัย ต่ างๆ และการประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิต จริ ง
และการทางาน
๕) ผู้นานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๕
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๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพ
๘) นัน ทนาการในชุมชน ภูมิปั ญญา วัฒ นธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ์
แหล่งนันทนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน
๙) ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน
(๑๐.๑) การออกแบบกิ จ กรรมนั น ทนาการในหลั ก สู ต ร เสริ ม หลั ก สู ต ร นอกหลั ก สู ต ร
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน
๘. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
และนาฏศิลป์ศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นความรอบรู้ ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อหาวิ ช าชี พ ทางด้ าน ศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์
มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาขาและบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ อพัฒ นา
การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาศิลปะ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม
๒) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๓) หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน
๕) ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี
๖) จิตรกรรม
๗) ประติมากรรม
๘) ภาพพิมพ์
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ
๑๑) คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล
๑๒) ปฏิบั ติการสร้างสรรค์ศิล ปะจินตทัศน์ ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผนพื้นบ้าน
พื้นเมืองและสากลนิยม
๑๓) สร้างและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์
๒๖
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๑๔) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์
๑๕) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ
๑๖) ทัศนศิลป์ นิพนธ์
 สาขาวิชาดนตรี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา
๒) ทฤษฎีดนตรี
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี
(๓.๑) ดนตรีในยุคต่างๆ
(๓.๒) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
๕) การจัดการเรียนรู้ดนตรี
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
๘) ทักษะดนตรี
(๘.๑) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท
(๘.๒) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี
๙) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี
๑๐) การซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องดนตรี
 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ
๒) พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์
๓) นาฏศิลป์ไทยสาหรับครู
๔) นาฎศิลป์ไทยพื้นบ้านสาหรับครู
๕) นาฏศิลป์ร่วมสมัย
๖) ดนตรีสาหรับครูนาฏศิลป์
๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
๘) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู
๑๐) นาฏศิลป์อาเซียน
๑๑) การสร้างผลงานนาฏศิลป์
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องต้น
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง
๑๔) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
๑๕) สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย
๒๗
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๙. ผลลัพ ธ์การเรียนรู้ แ ละตั วอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาจิตวิท ยาการศึกษา
และการแนะแนว
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียน
และความแตกต่างของบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
และมีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจ สามารถบริหารและ
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความสาเร็จในการเรียนรู้และการดารงชีวิต
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) จิตวิทยา
(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม
๒) จิตวิทยาการศึกษา
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู้
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น
๓) การแนะแนว
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องต้นการ
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนบุคคล
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว
(๓.๔) การจั ดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ
หลักการด้านจิตวิทยาแบบองค์รวม
(๓.๕) การเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล
(๓.๘) กระบวนการกลุ่ม
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ
๔) จิตวิทยาการให้การปรึกษา
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการให้การปรึกษา
(๔.๒) คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา
๒๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
(๔.๓) การให้คาปรึกษาเบื้องต้น เป้าหมายของการให้การปรึกษา กระบวนการให้การปรึกษา
เทคนิคการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา
๕) การติดตามและประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและให้คาปรึกษา
๑๐. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒ นาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อย่างลึกซึ้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รู้เท่าทันและนาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน ออกแบบวิธีการและ
เทคนิคการศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้ เทคโนโลยีทันสมัย พัฒ นาการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education)
(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม่
(๑.๓) การประยุกต์ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับบริบทไทย
(๑.๕) การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านระบบและการจัดระบบ
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจ าตั ว ครู (Teacher’s Personal Instructional
System-TPIS) การกาหนดองค์ประกอบ ขั้นตอน และแบบจาลองระบบ ประจาตัวครู
(ไม่ใช่แผนการสอน)
๒) การวิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics)
(๒.๑) การประยุกต์หลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารย์และผู้เรียน
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสาหรับครูอาจารย์และผู้เรียน
(๒.๔) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่สาหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา
๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques)
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคสาหรับการศึกษา การเผยแพร่และฝึกอบรม
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมด้านวิธีการและเทคนิคใหม่
(๓.๓) การสารวจและการใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหน้า
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ
๒๙
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(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกต์วิธีการสอนแบบใหม่
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม่
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน
(๓.๑๑) การสอนแบบมีส่วนร่วม
๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications)
(๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพื่อการศึกษา (Basic Educational Communication)
หรือ สื่อการศึกษา (Educational Media)
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media)
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images)
- สไลด์คอมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation)
- โปสเตอร์ และป้ายโฆษณา (Posters and Billboards)
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions)
- การจัดแสดง (Event Organizing)
(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication)
อาจประกอบด้วยสาระวิชาดังนี้
- สื่อพิมพ์การศึกษา
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา
- วิทยุโทรทัศน์การศึกษา
- ภาพยนตร์การศึกษา
(๔.๓) คอมพิวเตอร์ศึกษา
- การสอนคอมพิวเตอร์
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา
- บทเรียนดิจิทัลออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน OER, MOOC
- การศึกษาบนฝ่ามือ (On Palm Education : OPE Model)
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System)
(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
- การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล
เครือข่ายบริการศูนย์ความรู้อัจฉริยะสาหรับศูนย์ความรู้
(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology)
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning)
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)
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(๔.๖) สื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
- นาฏศิลป์เพื่อการศึกษา
- การแสดงละคร ลิเก หมอลาเพื่อการศึกษา
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา
- การใช้นวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพื้นบ้านที่เหมาะสมกับครูอาจารย์และผู้เรียน
ในบริบทไทยและวิถีไทย
๕) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment)
(๕.๑) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
- อุทยานการศึกษา
- พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โรงเรีย น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ในชุ ม ชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชี วิ ต
(Life Museum) ของครูอาจารย์และผู้เรียน
(๕.๒) การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน
- การพัฒนาแบบจาลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู
- การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ
- มนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร
- การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มการศึ ก ษาตามวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วิถี ศาสนาและความเชื่อ
(๕.๓) การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment)
- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านไวไฟ
- และออฟไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ
- การจัดโรงเรียนอัจฉรินะ ห้องเรียนอัจริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ
กระดานอัจฉริยะและโต๊ะอัจฉริยะ
- การพัฒนาสถานจาลองเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน และการฝึกทักษะการสอน
แบบจุลภาค
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences)
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives,
Conferencing and Exhibitions: MICE)
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา
๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management
of Educational Technology and Communication)
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ
เทคโนโลยี และสื่ อ สารการศึ กษาแนวดั้ งเดิ ม และการบริ ห ารจั ดการแนววิ ท ยาศาสตร์
แบบพหุผู้นา
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- แบบจาลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากลอาทิ POSCoRB Model,
POSDCARE Model, CASPERLA Model เน้นการประยุกต์
- ภาวะผู้นาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology
and Communication)
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม)
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
- ภาวะผู้นาด้านการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา
- การวิจัย พัฒนาและใช้นวัตกรรมด้านการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร
๑๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลั กการวัดและประเมินสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เข้ า ใจและรู้ จั ก ใช้ ก ารวั ด และประเมิ น เพื่ อ เป้ า หมายที่ ห ลากหลาย เช่ น การประเมิ น ผลของการเรี ย นรู้
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินเพื่อสรุป
ผลการเรียนรู้ การประเมินเพื่อวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สร้าง
และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินทั้งที่เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม /แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัล
หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการประเมิน สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลจากการวัดและประเมินเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ และใช้เป็นประเด็นวิจัยในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกล
มีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาที่เป็นสังคมยุคดิจิทัล
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒) เป้าหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้ (assessment
of learning) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมินในฐานะ
การเรียนรู้ (assessment as learning) การประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment)
การประเมิ น เพื่ อ สรุ ป ผลการเรียนรู้ (summative assessment) การประเมิ น เพื่ อวินิ จฉั ย
(diagnostic assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง (criterion-, norm-,
self-referenced assessment) ฯลฯ
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๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
๔) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม /แอนะล็อก
(เช่ น paper-based test) และเครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล เช่ น computer-based assessment,
e-portfolio, ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินอื่นๆ)
๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อ (ความยาก-อานาจจาแนก)
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง)
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง)
๘) คลังข้อสอบ
๙) การตัดสินผลการเรีย นรู้ การรายงานผลการเรียนรู้ การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์
(productive feedback)
 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินหลั กสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
องค์การหรือสถาบันการศึกษา
 สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหม่ในโลกยุคดิจัล
๔) แนวโน้ มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพื่ อสร้างองค์ความรู้
แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู คุณภาพการศึกษาขององค์การหรือ
สถาบันการศึกษา
๕) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการบู รณาการความรู้ ก ารวิจั ย การเรี ย นการสอนกั บ เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการบูรณาการข้ามศาสตร์
๖) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน
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๑๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรีย นมีความรู้ ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี การศึ กษาพิเศษ เนื้อ หาวิช าธรรมชาติของผู้ เรียนและ
ความแตกต่างของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์
มีความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและ
ให้ การบริการทางการศึกษษพิเศษ โดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีความสุขและ
ประสบความส าเร็ จในการเรี ยนรู้ และการด ารงชี วิ ต สามารถออกแบบและจั ดการเรี ยนรู้ การผลิ ตและใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัย
และพัฒ นานวัตกรรมเพื่อ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒ นาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และพัฒ นา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) ความรู้พื้นฐาน
(๑.๑) มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention)
(๑.๒) จิตวิทยาประยุกต์สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(๑.๓) บทบาทครอบครั ว องค์ ก รและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ชุ ม ชน ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วม
๒) ประเภทและลักษณะของผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ
(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพในการส่งเสริม
พัฒนาการ
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้
(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการนาไปใช้ในการจัดทา
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP)
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP)
และแผนการเปลี่ยนผ่าน (Individualize Transition Plan : ITP)
(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานหรือวิทยาการ
วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
(๓.๓) การสร้าง/การพัฒ นาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการดารงชีวิต
(Expanded or Functional Curriculum)
๓๔
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(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักการ
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD)
(๓.๖) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว
(๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู
(๓.๙) การเตรียมพร้อมในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน
๔) การสื่อสาร
(๔.๑) การสื่อสารที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
(๔.๒) ยุทธวิธีต่างๆ ในการช่วยเหลือในการสื่อสาร
๕) ความร่วมมือ ประกอบด้วย รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการให้คาปรึกษาและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพื่อการจัดการศึกษา และการพื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR)
๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
(๖.๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม
(๖.๒) วัฒนธรรมส่วนบุคคล ความลาเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดที่มีผลต่อการทางาน
(๖.๓) ต้นแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ
๑๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการศึกษาเพื่อชุมชน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพื่อชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้สาหรับคนทุกช่วงวัย จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการ
ขอบข่ายสาระความรู้ การรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
การบูรณาการการเรียนรู้กั บการทางานของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ วัยทางานและผู้สูงอายุ สามารถจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตนเองของคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและผู้เรียนทุกช่วงวัย และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
๒) หน่ ว ยงานและองค์ ก รการศึ ก ษา และการบริ ห าร การบริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่
๓๕
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๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)

การศึกษาและการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
การวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
การวัดและการประเมินการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม นันทนาการในการฝึกอบรม
การศึกษานอกระบบสาหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอย่างยั่งยืน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน
๒) จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน
๓) การจัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน
๔) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน
๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อพัฒ นาชุมชน การพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
๗) เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
๑๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโน้มของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพื้น ฐานเกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแห่ งชาติ
ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีต่อสั งคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารและการบริการห้องสมุดโรงเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สมัยใหม่ สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผล
การเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
๓๖
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ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การบริ ห ารห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นสมั ย ใหม่ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
ให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโน้ม
และทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) การกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยง
กับบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
๓) การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครู ในการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้ า และ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานและการบริการ
ของห้องสมุด
๔) การรวบรวม จัดหา จั ดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
ห้ อ งสมุ ด ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของครู แ ละนั ก เรี ย น และสร้ า งกลไกการเข้ า ถึ งและ
ใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักเรียน ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้ รวมทั้ง
การร่วมมือกับครูผู้สอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆ
๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียนและชุมชน
๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา สถิติ การเขียนอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย
๑๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใช้เครื่ องมื อที่ เกี่ย วข้องกับ งานเกษตรกรรม การออกแบบ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รือ
นวัตกรรมต่างๆ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทางาน และจรรยาบรรณ
ในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี เกษตรกรรม
ศึกษา ที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้
สามารถทาวิจัย และพัฒ นานวัตกรรมด้านเกษตรกรรมศึกษา และพัฒ นาผู้เรียนให้ สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้าง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา
๓๗

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช สัตว์
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร
๔) การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งด้านกับคหกรรม การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมต่ างๆ การบริ หารจั ดการและการบริการทางคหกรรม การพั ฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุ ณภาพชี วิต
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
และสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพ อื่นที่เกี่ยวข้องกับ คหกรรม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี คหกรรมศาสตรศึกษาที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้ อมเพื่อพัฒ นาการเรีย นรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒ นาผู้ เรียน
ให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการทางาน
เกิดความรักในอาชีพคหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร์ และมีทักษะ
ที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์
๒) ขอบเขตและแนวคิดสาคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์
๓) บทบาทและความสาคัญของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโน้มของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
๕) การตลาด การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรีย นมีความรอบรู้ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการบัญชี การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
สามารถออกแบบและจั ดการเรีย นรู้ พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิ ตและใช้สื่ อเทคโนโลยี
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พาณิชยศาสตรศึกษา
และธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการทางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและ
๓๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กร
ภายนอกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและจั ด การศึ ก ษาแบบร่ว มมื อ กั น สามารถท าวิจั ยและพั ฒ นานวั ต กรรม
ด้ า นพาณิ ช ยศาสตรศึ ก ษาและธุ ร กิ จ ศึ ก ษา และพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ ส ามารถเป็ น ผู้ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรม
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี
๓) เศรษฐศาสตร์
๔) การขายและการตลาด
๕) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
โดยมีเนื้ อหาที่เกี่ย วกับ การดารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพื้ นฐานที่ จาเป็น ต่อการดารงชีวิต การรู้เท่าทั น
การเปลี่ยนแปลง การนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต อาชีพ มาใช้ ประโยชน์ในการทางานอย่างสร้างสรรค์
และทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัด
การเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกั บอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การประเมินผล
การเรียนรู้และพัฒ นาผู้เรียนให้ มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับ
เหตุการณ์ มีกิจนิสัยการทางาน เกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณ
ในอาชีพและร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงาน
พื้นฐานอาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและ
การงานพื้นฐานอาชีพและมีทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๒) งานช่างสาหรับครู อาทิ งานไม้ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงานอุตสาหกรรม
ประดิษฐ์ เป็นต้น
๓) บทบาทและความสาคัญของอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) แนวโน้มของงานอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
***************************************
๓๙
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ตารางเปรียบเทียบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0 และสาขาศึกษาศาสตร0
พ.ศ.2561กับ ร:าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาไทย หลักสูตรผลิตครู 4 ป>
มคอ.1
1. ด.านคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาไทย
2. ด.านความรู.
บูรณาการของความรูภาษาไทยที่ครอบคลุมไม:นอยกว:าหัวขอต:อไปนี้
2.1 หลักภาษา
2.1.1 ลักษณะและโครงสรางของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร0
2.1.2 ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค

2.1.3 อรรถศาสตร0
2.1.4 ฉันทลักษณ0
2.1.5 ลักษณะโครงสรางของภาษาต:างประเทศ ที่เกี่ยวของกับภาษาไทย
เช:นภาษาบาลี สันสกฤต เขมร ฯลฯ

มคอ.2
ทุกรายวิชา
ทุกรายวิชา
1. 0111243
2. 0111334
3. 0111343
1. 0111232
2. 0111342
3. 0111431
0111441
0111315
1. 0111431
2. 0111332
3. 0111333

ภาษาศาสตร0ภาษาไทย 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
ภาษาศาสตร0จิตวิทยา 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
ระบบไวยากรณ0ไทย 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
หลักภาษาไทย 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
นิรุกติศาสตร0ไทย 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
อรรถศาสตร0ไทย 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
การเขียนรอยกรอง 2(1-2-3) (วิชาบังคับ)
ภาษาต:างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
ภาษาเขมรในภาษาไทย 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
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4. 0111421 ภาษาไทยในฐานะภาษางต:างประเทศ 3(2-2-5) (วิชาเลือก)
2.1.6 วิวัฒนาการภาษาไทย
1. 0111432 ภาษาไทยต:างสมัย 2(2-0-4) (วิชาเลือก
2. 0111452 แบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
2.2 วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
1. 0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
2.2.1 วรรณคดีไทยสมัยต:าง ๆ วรรณกรรมปe จจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น 2. 0111362 วรรณกรรมปeจจุบัน 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
วรรณกรรมทางการศึกษา วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
3. 0111461 วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
4. 0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร0 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
5. 0111264 วรรณคดีนิราศ 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
6. 0111363 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) (วิชาเลือก)
7. 0111364 วรรณคดีการละคร 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
8. 0111412 วรรณกรรมรางวัล 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
9. 0111462 วรรณกรรมการเมือง 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
10. 0111261 วรรณกรรมวิเคราะห0 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
11.0111476 การประยุกต0วรรณกรรมเพื่อการสอน 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
2.2.2 วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปeญญาไทย วัฒนธรรม 1. 0111161 ความรูทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
กับภาษา และวรรณคดี
2. 0111265 วรรณคดีนิทาน 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
3. 0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
4. 0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
5. 0111411 การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 2(1-2-3) (วิชาเลือก)
6. 0111463 อิทธิพลของวรรณกรรมต:างประเทศที่มีต:อวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) (วิชา
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เลือก)
7. 0111481
8. 0111381
2.3 ทักษะการใช.ภาษา
1. 0111451
2.3.1 หลักเกณฑ0และลักษณะการใชภาษาไทย ปeญหา และการแกปeญหา 2. 0111472
การใชภาษาไทย
3. 0111471
2.3.2 ศิลปะและวัฒนธรรมการใชภาษาในการ ฟeง ดู พูด อ:าน เขียน
1. 0111111
2. 0111261
3. 0111361
2. 0111322
2.3.3 พลังภาษา (ศิลปะการใชภาษาในสถานการณ0ต:าง ๆ) เช:น การพูดใน 1. 0111111
โอกาสต:าง ๆ การใชภาษาโนมนาวจูงใจ
2. 0111311
2.3.4 รอยแกวและรอยกรองเพื่อสรางสุนทีรยภาพทางภาษา
0111215
2.3.5 การเขียนเรียงความ บทความ ย:อความ การแต:งคําประพันธ0 การ
1. 0111216
เขียนเชิงสรางสรรค0 การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
2. 0111312
3. 0111314
4. 0111315
2.3.6 ทักษะการใชภาษาอย:างมีวิจารณญาณ การใชภาษาใน
1. 0111112
ชีวิตประจําวันและทักษะการใชภาษาผ:านสื่ออิเล็กทรอนิกส0
2. 0111214
2.3.7 การใชภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
3. 0111213

มคอ.2
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) (วิชาเลือก)
คติชนวิทยา 3(3-0-6) (วิชาเลือก)
สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
การรับสารอย:างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) (วิชาเลือก)
วรรณกรรมวิเคราะห0 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
วรรณกรรมวิจารณ0 2(2-0-4) (วิชาเลือก)
ภาษาไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) (วิชาเลือก)
การพูดเพื่อประสิทธิผล 2(1-2-3) (วิชาบังคับ)
การใชภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
การอ:านออกเสียง 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
การเขียนเอกสารสํานักงาน 2(1-2-3) (วิชาบังคับ)
การเขียนรอยแกว 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
การเขียนสารคดี 2(1-2-3) (วิชาเลือก)
การเขียนรอยกรอง 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
การคิดและการใชเหตุผล 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
การพูดเฉพาะทาง 3(2-2-5) (วิชาเลือก)
ภาษาสื่อมวลชน 3(2-2-5) (วิชาเลือก)
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2.3.8 ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย
2.3.8.1 การจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย
2.3.8.2 การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาไทย
2.3.8.3 การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
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มคอ.2
4. 0111313 การเขียนและการพูดเพื่อประชาสัมพันธ0 2(1-2-3) (วิชาเลือก)
5. 0111442 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 2(1-2-3) (วิชาเลือก)
6. 0111471 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
7. 0111472 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
8. 0111473 กลวิธีการสอนการใชภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
9. 0111474 กลวิธีการสอนวรรณคดี 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
10. 011475 กลวิธีการสอนหลักภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
11. 0111476 การประยุกต0วรรณกรรมเพื่อการสอน 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)

3. ด.านทักษะทางปaญญา
1. 0111472 แบบเรียนภาษาไทย 3(3-0-6) (วิชาบังคับ)
3.1 คิด คนหา วิเคราะห0ขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก
2. 0111471 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
แหล:งขอมูลที่หลากหลายอย:างรูเท:าทันเป[นพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญ 3. 0111421 สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
และกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอร0มและโลก
อนาคต นําไปประยุกต0ใชในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแกปeญหาและพัฒนางานได
อย:างสรางสรรค0 โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ0ภาคปฏิบัติ
ค:านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร0ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
3.2 เป[นผูนําทางปeญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย:างสรางสรรค0 มีภาวะ
ผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นําและถ:ายทอดความรูแก:สถานศึกษา ชุมชน
และสังคมอย:างสรางสรรค0
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3.3 สรางและประยุกต0ใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรีย นรูของผู เรีย นและพั ฒ นาผู เรีย นใหเป[ น นวัต กร รวมทั้ งการถ: ายทอดความรูแก:
ชุมชนและสังคม
3.4 ตระหนักรู เห็นคุณค:าและความสําคัญของศาสตร0พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่ งยื น และนํ ามาประยุ ก ต0 ใชในการพั ฒ นาตน พั ฒ นาผู เรี ย นพั ฒ นางานและพั ฒ นา
ชุมชน
4. ด.านทักษะความสัมพันธ'ระหว(างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. 0111451 สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
4.1 รับรูและเขาใจความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ0 2. 0111473 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
และทางสังคม
4.2 ทํางานร:วมกับผูอื่น ทํางานเป[นทีม เป[นผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผูเรียน ผูร:วมงาน ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต:อส:วนรวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4.3 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต: อ หนาที่ ต: อ ตนเอง ต: อ ผู เรี ย น ต: อ ผู ร: ว มงาน และต: อ
ส: ว นรวม สามารถช: ว ยเหลื อ และแกปe ญ หาตนเอง กลุ: ม และระหว: างกลุ: ม ไดอย: า ง
สรางสรรค0
5. ด.านทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยี
1. 0111471 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
สารสนเทศ
2. 0111472 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
5.1 วิเคราะห0เชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศ (Dataand Information)
ทั้งที่เป[นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร0 เพื่อเขาใจองค0ความรู หรือประเด็นปeญหา
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ไดอย:างรวดเร็วและถูกตอง
3. 0111473 กลวิธีการสอนการใชภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
5.2 สื่ อ สารกั บ ผู เรี ย น บุ ค คลและกลุ: ม ต: างๆ อย: างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดวยวิ ธี การ 4. 0111474 กลวิธีการสอนวรรณคดี 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
หลากหลายทั้ ง การพู ด การเขี ย น และการนํ า เสนอดวยรู ป แบบต: า งๆ โดยใช 5. 011475 กลวิธีการสอนหลักภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
6. 0111476 การประยุกต0วรรณกรรมเพื่อการสอน 3(2-2-5) (วิชาบูรณาการการเรียนรู)
5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป[นสําหรับการเรียนรู การ
จัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับ
และส:งขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน:าเชื่อถือของ
ขอมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
6. ด.านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู.
6.1 ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดย
เนนผู เรี ย นเป[ น สํ า คั ญ สามารถออกแบบและสรางหลั ก สู ต รรายวิ ช าในชั้ น เรี ย น
วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู บริหารจัดการชั้น
เรียน ใชสื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอย:างเหมาะสมและ
สรางสรรค0
6.2 วิเคราะห0ผูเรียนเป[นรายบุคคล เพื่อนําไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระและ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใหสอดคลองกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู เรี ย นอย: า ง
หลากหลายตามความแตกต: างระหว: างบุ คคล ทั้ งผู เรีย นปกติ และผู เรีย นที่ มีความ
ตองการจําเป[นพิเศษ
6.3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ0ฝaกทักษะ กระบวนการคิด

1. 0111493
2. 0111471
3. 0111473
4. 0111474
5. 0111471

การวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
กลวิธีการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาเลือก)
การสอนภาษาไทยสําหรับชาวต:างประเทศ 3(2-2-5) (วิชาเลือก)
นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) (วิชาบังคับ)
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การจัดการ การเผชิญสถานการณ0 ฝaกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ทําเป[น โดยบูรณา
การการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต0ความรูมาใช
เพื่อปxองกัน แกไขปeญหาและพัฒนา
6.4 สรางบรรยากาศ จัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหล:งวิทยาการและภูมิ
ปeญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร:วมมือกับบิดามารดาผูปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝvาย เพื่ออํานวยความสะดวกและร:วมมือกันพัฒ นาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพมีความรอบรู มีปeญญารูคิดและเกิดการใฝvรูอย:างต:อเนื่อง
6.5 นําทั กษะศตวรรษที่ 21 มาใชในการการจัดการเรียนรูเพื่ อพัฒ นาผูเรียน
พัฒ นาตนเองและสังคม เช:น ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ทักษะการรูเรื่อง
(Literacy Skills) และทั ก ษะชี วิ ต (Life Skills) เป[ น ตน และดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาคผนวก ช
ข.อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว(าด.วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
................................................................................
เพื่ อใหการจัด การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีเปนระบบ มี ป ระสิทธิภ าพ เกิดประโยชน$ ต %อนิ สิต และ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
จึงออกขอบังคับไวดังต%อไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บ นี้ เรี ย กว%า “ขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ว%าดวย การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต%วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ 3 ใหขอบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในขอที่ว%าดวยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพ
การเปนนิสิต
ขอ 4 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2559 และขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว% า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอ 5 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม%ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และไม%ไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี และแจงผล
การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหนาส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ
หลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช า” หมายความว%า หั ว หนาภาควิช าหรือประธาน
สาขาวิชาที่หัวหนาส%วนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา

-๒“คณะกรรมการผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตร” หมายความว%า คณะกรรมการที่ ส %วนงานวิชาการ
แต%งตั้งจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$มาตรฐาน
“อาจารย$ป ระจํ า ” หมายความว%า ผู ปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห นาที่ ห ลั ก ทางดาน
การสอนและการวิจัย
“ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งที่ส%วนงานวิชาการแต%งตั้ง
“อาจารย$ที่ปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
“นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและใหหมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบี ย น” หมายความว%า ผู ที่ มหาวิทยาลัย แต%งตั้ งใหควบคุมดู แลทะเบี ย นนิ สิ ตของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน
นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา
ขอ 7 ประเภทของนิสิต แบ%งออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๒ นิ สิ ต ภาคสมทบ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นเต็ ม เวลาและไม% เต็ มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
7.๔ นิ สิ ต อาคั น ตุ ก ะ หมายถึ ง นิ สิ ต จากสถาบั น อื่ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยเปTดสอน
ขอ 8 ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
8.๑ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคปกติ แบ%ง ออกเปน ๒ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาดวยก็ได
8.๒ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคสมทบแบ%งออกเปน ๓ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูรอน
8.๓ ภาครีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒ ใหมี ระยะเวลาเรีย นและเวลาสอบไม%น อยกว%า ๑๘
สัปดาห$ โดยใหมีระยะเวลาเรียน ไม%นอยกว%า ๑๕ สัปดาห$
8.๔ ภาคเรี ยนฤดู รอน ใหมี จํ านวนชั่ วโมงการเรีย นในแต%ล ะรายวิ ชาเท%า กับ จํ านวนชั่ วโมง
การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒

-๓8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาใหนับช%วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนต%อเนื่องกัน
ขอ 9 “หน%ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน%ว ยที่ แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ กํา หนดไวในหลั กสู ต รในระบบ
ทวิภาค
9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%นอยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝXกหรือทดลอง ไม%นอยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๓ การฝXกงาน ฝX ก ภาคสนาม หรื อสหกิ จ ศึ กษา ที่ ใชเวลาฝX กไม% น อยกว% า ๔๕ ชั่ ว โมงต% อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%นอยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหมีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๗๒ หนวยกิต
ขอ 11 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้
11.๑ หลักสูตรปริญ ญาตรี (๔ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิ น ๘ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหใชระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาภาคปกติ และอย% า งมากไม% เกิ น ๑๘ ปB ก ารศึ ก ษา สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ภาคสมทบ
11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ใหใชระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ

-๔หมวดที่ ๓
การรับเขาเป-นนิสิต
ขอ 12 ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัย
รับ รองเพื่ อเขาศึ กษาในหลั กสู ต รปริญ ญาตรีของมหาวิ ทยาลั ย ในส%ว นงานวิช าการใดส%วนงานวิช าการหนึ่ ง
ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
เขาศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรีตามหลั กสู ต รปริญ ญาตรี (ต%อเนื่ อง) ของมหาวิทยาลั ยในส%วนงานวิช าการใด
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหผู มี ป ระสบการณ$สู ง แต%ไม%สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เขาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
12.๔ เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
12.๕ ไม%เปนโรคติดต%อรายแรง ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคต%อ
การศึกษา
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด
ขอ 13 การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต ทําไดดังนี้
13.๑ สอบคัดเลือก
13.๒ คัดเลือก
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.๔ รับเขาตามขอตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิตเพิ่มเติมจาก
ขางตนได
ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
14.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ 13
14.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน
งานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น
14.๓ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเมื่อไดรายงานตัว
เปนนิ สิต พรอมชําระเงินค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนีย มอื่น ตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให
ไม%ว%ากรณีใด ๆ

-๕14.๔ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต จะตองแสดงหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหส%งเอกสารล%าชาภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ที่นิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อย%างชาไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว
14.๕ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต ไม%ส ามารถรายงานตั ว เปนนิ สิ ต ตามวั น เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้นิสิตตองชําระ
เงินค%ารายงานตัวชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๔
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน
ขอ ๑5 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้
15.๑ การศึ กษาแบบเต็ มเวลา ใหลงทะเบี ย นเรีย นในภาคเรีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒
ไม%นอยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๓ การศึ ก ษาแบบเฉพาะบางช% ว งเวลา เปนการจั ด การศึ ก ษาในบางช% ว งเวลาของ
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๖ การศึ กษาแบบนานาชาติ เปนการจั ด การศึ กษาโดยใชภาษาต% างประเทศทั้ งหมด
ซึ่งอาจจะเปนความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ
และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๘ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๙ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียน
16.๑ กํ า หนดวั น เวลา และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในแต%ล ะภาคเรี ย นใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
16.๒ รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได
ระดับขั้น

-๖16.๓ รายวิ ช าใดที่ กํ า หนดใหเรีย นควบคู% นิ สิ ต ตองลงทะเบี ย นรายวิ ช าควบคู% พ รอมกั น
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันดวย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เวนแต%ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาส%วนงาน
วิชาการที่รายวิชาสังกัด
16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเมื่อไดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว นิ สิ ต ผู ใดชํ า ระเงิ น ค%า บํ า รุ งการศึ กษาและค% า เล% าเรี ย น ภายหลั งจากวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตที่ไม%ไดลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแต%จะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายเปนราย ๆ ไป
16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ
16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$ที่ปรึกษา
และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ตองไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน
๙ หน%วยกิต
16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๒.๒ นิ สิ ต สภาพรอพิ นิ จ ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$
ที่ป รึกษา และหั วหนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิชา ทั้ งนี้ ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรีย นฤดูรอน
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
16.๕.๓ ในภาคเรียนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตที่
เหลือ ซึ่งต่ํากว%าเกณฑ$ที่กําหนดได
16.๕.๔ นิ สิ ต ภาคปกติ แ ละนิ สิ ต ภาคสมทบสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มกั น ได
ต%อเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั งกั ด และจํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น จะตองเปนไปตามเกณฑ$
ขอ 16.๕ ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ภาคปกติ ต องชํ า ระเงิ น ค% า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน
และสามารถนํ า รายวิช าดั งกล% าวมาเปนส%ว นหนึ่ งของหลั กสู ต รทั้ งนี้ โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช าที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด และ
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด

-๗ขอ 17 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู โดยไม% นั บ หน% ว ยกิ ต รวมเขาในจํ านวนหน% ว ยกิ ตในภาคเรีย นและจํ านวนหน% ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
17.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย$ผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ
17.๒ ใหงานทะเบี ย นบั น ทึ ก ลงในใบแสดงผลการเรี ย นใน ช%อ งผลการเรี ย นว% า “AUD”
เฉพาะผูที่ผ%านการประเมินจากอาจารย$ผูสอน และมีเวลาเรียนไม%นอยกว%า รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น
17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
18.๑ การขอเพิ่ มรายวิ ช าหลั งสิ้ น สุ ด ตามขอ 16.๑ นิ สิ ต ตองไดรั บ อนุ มัติ จ ากอาจารย$
ผูสอน อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตอง
ชําระเงินค%าขอเพิ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน
18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ 16.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ ที่ ป รึ ก ษาและไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย$ ผู สอน อย%า งนอย ๗ วั น ทํ า การก%อ นวั น แรกของการสอบ
ปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๕
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 19 การมีสิทธิ์เขาสอบ
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดและไม%ไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารย$ผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น F ในรายวิชานั้นเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน
ขอ 20 ใหผูสอนจั ดประเมิ นผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมี การวัด ผลเมื่ อสิ้น สุด ภาคเรีย น
อย%างนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา และใหดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค%าระดับขั้น ดังนี้

-๘ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
อ%อน (Poor)
๑.๕
D
อ%อนมาก (Very Poor) ๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
21.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ$แทน
ดังนี้
สัญลักษณ3
AUD
W
VG
G
S

ความหมาย
การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดีมาก (Very Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดี (Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับเปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับไม%เปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ$ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมิ น ผลเปนระดั บ ขั้ น ตามขอ 21.๑ หรื อ โดยใช
สัญลักษณ$ตามขอ 21.๒ ใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้
เครื่องหมาย ความหมาย
#
รายวิชาที่ไม%คํานวณค%าระดับขั้น
##
รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่นหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
###
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ$
*
รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน
**
รายวิชาที่ยกเวนหน%วยกิต
21.๔ การใหระดับขั้น F หรือ U
อาจารย$ผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้
21.๔.๑ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นแลวไม%เ ขาชั้ น เรี ย นในรายวิ ช านั้ น หรื อ มี เ วลาเรี ย น
นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
21.๔.๒ นิ สิ ต ทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยมี ห ลั ก ฐานการทุ จ ริ ต ใหอาจารย$ ผู สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับขั้น F ทั้งนี้ไม%ตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต

-๙21.๔.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ$ I ตามขอ 21.๕ แต%ไม%ไดขอประเมินผลเพื่อ
แกสั ญ ลั ก ษณ$ I ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปT ด ภาคเรี ย นถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั ง กล% า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เปนระดับขั้น F หรือ U
21.๔.๔ นิสิตที่ไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรื อกํ าหนดการจั ด การเรีย นการสอนและการสอบของรายวิ ช านั้ น ซึ่ งเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
21.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในขอ 19 แต%ไม%ไดสอบเพราะปƒวยหรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
21.๕.๒ อาจารย$ผูสอนและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร
ใหรอผลการประเมินระดับขั้น
21.๖ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ$ I ตามความในขอ 21.๕ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ$ I ใหสมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา
หากพนกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เปนระดับขั้น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เวนแต%
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ทั้ งนี้ ใหนํ า ผลการประเมิ น ที่ แ กสั ญ ลั ก ษณ$ I แลวมาคํ า นวณในภาคเรี ย นเดิ ม ที่ นิ สิ ต ได
สัญลักษณ$ I
21.๗ การใหสัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
21.๗.๓ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ใหเปลี่ ย นจาก
สัญลักษณ$ I ที่นิสิตไดรับตามขอ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แลวแต%การปƒวยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด
21.๗.๔ นิ สิ ต ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต ก% อ นวั น สุ ด ทายของการประเมิ น ผลประจํ า
ภาคเรียนนั้น
21.๘ การนับ จํานวนหน%วยกิต เพื่ อใชในการคํานวณหาค%าระดับ ขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาที่เทียบ
หรือเรียนแทน
21.๙ การนับ จํานวนหน%วยกิตสะสมเพื่ อใหครบตามจํานวนที่ กําหนดในหลักสูตร ใหนั บ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป และนับรวมกับหน%วยกิตที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต
21.๑๐ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิต
ตามขอ 21.๘
21.๑๑ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแต%เริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิตรวมทั้งหมด
21.๑๒ รายวิ ช าที่ ไดสั ญ ลั ก ษณ$ I ไม%นํ าไปแสดงในใบแสดงผลการเรีย นแต%จั ด เก็ บ ไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต

- ๑๐ 21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ$ S หรือ U อาจใหมี
ผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U
ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.๑ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้นไม%ต่ํากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน
ซ้ําอีกไดต%อเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา
โดยไม%ไดขออนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส%ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต นั้ น สั งกั ด ใหงานทะเบี ย นนิ สิ ต ถอนรายวิ ช าที่ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนซ้ําออก
22.๒ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้น F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้
22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นที่ไดรับระดับขั้น F
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน
ซ้ําโดยไม% มีการเรียนการสอนและประเมิน ผลการเรียนจากการสอบเพี ยงครั้งเดียวเมื่อสิ้น สุดภาคเรียน) ใน
ภาคเรียนฤดูรอน
รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษและไดระดับขั้น F จะลงทะเบียน
เรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษอีกไม%ได
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า เปนกรณี พิ เศษเพี ย งอย% า งเดี ย วตองชํ า ระเงิ น ค% า บํ า รุ ง
การศึ กษาและค% าเล% าเรีย นในอั ต ราหนึ่ งในสี่ ของอั ต ราค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล% าเรีย นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
22.๒.๓ นิ สิ ต จะเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ในหมวดวิ ช าเดี ย วกั น แทนได โดยตองมี
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาที่ไดรับระดับขั้น F
ทั้งนี้ใหอยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ที่ปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน
ขอ 23 การจําแนกสภาพนิสิต
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ไดแก% นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่
สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก% นิสิตที่สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ
ภาคเรียน ยกเวน นิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแต%เริ่มเขาศึกษา และยกเวนภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไม%ตองจําแนกสภาพนิสิต
23.๔ นิสิตจะตองตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
ขอ 24 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ
ขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย
วินัยนิสิตไดดวย

- ๑๑ หมวดที่ ๖
การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต
และการเปลี่ยนประเภทนิสิต
ขอ 25 การลาพักการเรียน
25.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดได
ในกรณีต%อไปนี้
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับมอบหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
25.๑.๒ ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.๑.๓ เจ็บปƒวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ งหมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ า สั่ งแพทย$โดยมี ใบรั บ รองแพทย$จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
25.๑.๔ มีความจําเปนส%วนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอย%างนอย ๑
ภาคเรียน
25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะตองไดรับ ความเห็ นชอบจากอาจารย$ที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๓ การขอลาพั ก การเรี ย น ใหขออนุ มั ติ ค รั้ งละไม%เกิ น ๑ ภาคเรี ย น กรณี ที่ นิ สิ ต ยั งมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนต%ออีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม%
25.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
25.๕ ในระหว%างที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๖ ในกรณี ที่ นิ สิ ต เจ็ บ ปƒ วย ตามขอ 25.๑.๓ และไดชํ า ระเงิน ค% า บํ ารุ งการศึ กษาและ
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W
ได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
ทั้งนี้จะไม%ไดรับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน
ขอ 26 การรักษาสภาพนิสิต กระทําไดในกรณีต%อไปนี้ดวย
26.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ไดลงทะเบียนเรียนแต%
ตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต
26.๒ นิสิ ตที่ เรียนครบตามโครงสรางหลักสู ตรแลวแต%ไม%ประสงค$จะขอสํ าเร็จ การศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา

- ๑๒ 26.๓ ในกรณี ที่ นิ สิ ตไดรับ อนุ มัติใหรั กษาสภาพนิ สิตใหนั บ ระยะเวลาที่ รักษาสภาพนิ สิ ต
รวมอยูใ% นระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 27 การเปลี่ยนประเภทนิสิต
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน
ประเภทเปนนิสิตภาคปกติได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหนาส%วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมทั้งชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว
27.๒ นิ สิ ต ที่ เปลี่ ย นประเภท จะตองมี เวลาเรี ย นในประเภทเดิ ม มาแลวอย% า งนอย ๑
ภาคเรียน
27.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมทั้งหมดที่ ไดเรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไม%ได และใหนั บระยะเวลาการศึกษาตั้งแต% เขาเรียนใน
ประเภทเดิม
หมวดที่ ๗
การยายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต
และการเทียบประสบการณ3
ขอ 28 การยายสังกัดส%วนงานวิชาการ
28.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองเปนนิ สิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญ ญาตรี
(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
28.๑.๑ ไดลงทะเบี ย นเรี ย นในสั งกั ด เดิ ม มาแลวไม% น อยกว% า ๒ ภาคเรี ย น และมี
จํานวนหน%วยกิตรวมไม%นอยกว%า ๓๐ หน%วยกิต
28.๑.๒ ไม%เคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมาก%อน
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$ที่ส%วนงานวิชาการที่นิสิตจะยายสังกัดกําหนด
28.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการยายสังกัด มีดังนี้
28.๒.๑ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบการขอยายส%วนงานวิชาการ โดยใหอยูใ% น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจงผลการยายสังกัดใหนายทะเบียนทราบ
28.๒.๒ นิ สิ ต ที่ ไดรับ อนุ มัติ ใหยายสั งกั ด ตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
28.๓ นิสิตที่ยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตทั้งหมดที่เคย
ไดเรี ย นมา จะโอนเพี ย งบางรายวิ ช าไม%ได และใหนํ า หน%ว ยกิ ต ดั งกล%า วมาคํ า นวณค%า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสม
ทุกรายวิชาดวย
28.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแต%วันที่เขาเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม

- ๑๓ ขอ 29 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๒ นิสิตภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการใหยกเวนหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกไดเพียงหนึ่งครั้ง โดยตองลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเอกเดิมมาแลวไม%นอยกว%า ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหงานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๔ นิสิต ภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิช าโทไดเพีย งหนึ่งครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็น ชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงให
งานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๕ นิ สิ ตที่ ไดรับ อนุ มัติใหเปลี่ ย นวิช าเอกหรือวิ ชาโทตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ยมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 30 การเทียบรายวิชา
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ
การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบตองเปนรายวิชาในหลักสูตร
ที่ใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตอง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไม%นอยกว%ารอยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานที่รายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 31 การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว ยึดหลักเกณฑ$
ดังนี้
31.๑.๑ กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน
นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
31.๑.๒ กรณี นิ สิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ใหดําเนิ นการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ขอ 30 ก%อนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายให
โอนรายวิชา
31.๑.๓ รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแลวไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันที่
ขอโอนรายวิชา และไดรับระดับขั้นไม%ต่ํากว%า C หรือไดรับค%าระดับขั้นไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
31.๑.๔ จํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ข อโอนรายวิ ช า ตองไม% เกิ น รอยละ ๔๐ ของจํ า นวน
หน%วยกิตตามโครงสรางหลักสูตรที่เขาศึกษา
31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม
ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น

- ๑๔ 31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนิน การใหเสร็จสิ้น ภายใน
ปBการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้
31.๒.๑ รายวิช าที่ รับโอนตองเปนรายวิช าที่ นิ สิตไดลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช าของ
สถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไม%เกิน ๕ ปB
31.๒.๒ รายวิช าที่ รับโอนตองมี เนื้ อหาเที ย บเคีย งไดและครอบคลุ มกับ การศึ กษา
ระดับปริญญาตรี
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น
ทั้ งนี้ ก ารโอนรายวิ ช าของนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ใหเปนตามหลั ก เกณฑ$
ขอ 30
ขอ 32 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบ
เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้
32.๑.๑ เปนผูมีความประพฤติดี
32.๑.๒ ไม% เปนผู ถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อถู กไล% ออกจากสถาบั น อุ ด มศึ กษาใดมาก% อ น
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
32.๑.๓ ไม%เปนผูพนสภาพการเปนนั กศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาเดิมเนื่ องจาก
ผลการศึกษาต่ํากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน
วิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และตองผ%านการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ที่ไดรับ มอบหมายโดยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิ สิ ตนั กศึ กษาจาก
สถาบันอื่น ทั้งนี้ใหยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้
32.๒.๑ จะตองลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม มาแลวไม%น อยกว%า
๑ ภาคเรียน
32.๒.๒ มี รายวิช าที่ ส ามารถเที ย บโอนกั บ รายวิช าของมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ไดไม%
นอยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ตองไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
32.๒.๓ การสมั ค รขอโอนยายใหยื่ น คํ า รองถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ อย%า งนอย
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา
32.๒.๔ ระยะเวลาการศึ ก ษาใหนั บ ตั้ งแต%เริ่ ม เขาศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม
และตองศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างนอย ๒ ภาคเรียน

- ๑๕ ขอ 33 การยกเวนหน%วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหน%วยกิตใหแก%นิสิตไดดังกรณีต%อไปนี้
33.๑ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณใหยกเวนหน%วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด
33.๒ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นใหยกเวนหน%วยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด
33.๓ นิสิ ตที่ สําเร็จ การศึ กษาระดับ อนุ ปริญ ญาหรือประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ใหเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%นอยกว%า ๑๒
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
33.๔ รายวิช าในหมวดวิ ชาเฉพาะไดรับ การยกเวนเพิ่ มจากหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
การดําเนินการตามขอ 33.๑ - 33.๔ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
การยกเวนหน%วยกิตตามขอ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ตองบันทึกรายวิชาที่ยกเวน
หน% ว ยกิ ต ในระเบี ย นนิ สิ ต แต%ใหระบุ ว% า ไดมี ก ารยกเวนหน%ว ยกิ ต จํ า นวนกี่ ห น%ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ใหนํ า จํ า นวน
หน% ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ย กเวนไปรวมในการพิ จ ารณาการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แต%ไม%นํ าไปคํ า นวณ
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 34 การเทียบประสบการณ$
มหาวิ ทยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหนํ าประสบการณ$จ ากการปฏิ บั ติ งานของนิ สิ ต มาเที ย บโอน
ประสบการณ$ได ดังนี้
34.๑ ประสบการณ$ที่นํามาเทียบตองเปนประสบการณ$ที่ไดจากการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ไม%นอยกว%า ๕ ปB
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก
ที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรหัวหนา
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ$ตองไม%เกิน รอยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิ สิต ตองเสนอหลักฐานที่ ไดจากการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งมี รายละเอี ยดที่ ระบุ ถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเที ยบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผูบังคั บ
บัญชาของหน%วยงานที่นิสิตนําประสบการณ$มาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณ$ใหดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เขาเปนนิสิต เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือว%ามหาวิทยาลัยไดยกเวนหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น

- ๑๖ หมวดที่ ๘
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา
ขอ 35 การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้
35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 37
35.๒ หัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้
35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเปนนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
35.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา
และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปƒวยจนตองพั กรักษาตัวเปนเวลานานเกิ น รอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
35.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามขอ 12
35.๓.๕ เมื่อค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากว%า ๑.๕๐
35.๓.๖ เปนนิสิตที่มีค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว%า ๑.๘๐ เปนเวลา ๔ ภาคเรียนที่มี
การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจําแนกในครั้งที่ ๔
35.๓.๗ มี ระยะเวลาศึ กษาครบตามกําหนดในขอ ๙ แต%ไม%สํ าเร็จ การศึ กษาตาม
หลักสูตร หรือไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐
35.๔ ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไล%ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 36 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้
36.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม%เกิน ๓๐ วัน
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
36.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สภาพนิสิต

- ๑๗ ขอ 37 การขอสําเร็จการศึกษา
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินค%าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองต%อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้
ตองชําระเงินค%าปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
37.๒ นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองคุณสมบัติดังนี้
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา
37.๒.๓ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๖ ปB ขึ้ น ไป) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๕
ปBการศึกษา
37.๒.๔ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต%อ เนื่ อ ง) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๑
ปBการศึกษา
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต ตองมีเวลาลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%นอยกว%า ๑ ปBการศึกษา
37.๒.๖ นิ สิ ต ตองสอบผ%า นและมี ผ ลการประเมิ น โดยสมบู ร ณ$ทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
37.๒.๗ นิสิตไดเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
37.๒.๘ นิสิตตองสอบไดวุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะดานคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ
จากหน%วยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
37.๒.๙ นิสิตตองไดรับวุฒิบัตรการเขาร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%นอยกว%าจํานวนชั่วโมงที่สภาวิชาการกําหนด
37.๒.๑๐ นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 38 การอนุมัติใหปริญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณานิ สิ ต ที่ เปนไปตามขอ 37 ซึ่ ง ไดแสดงความจํ า นงขอสํ า เร็ จ
การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$
ดังต%อไปนี้
38.๑ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองเปนนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBขึ้นไป
38.๒ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
38.๓ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหน%วยกิต
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ได
ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่น ใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต

- ๑๘ 38.๔ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหน%วย
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป)
โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต%
๓.๖๐ ขึ้นไปไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่นใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต
ขอ 39 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีขอขัดของหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ใหอธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559
(ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

