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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี) 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่จากหลักสูตร
เดิมในปี พ.ศ. 2560 โดยน าข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็น
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ตามข้อก าหนดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือให้สังคมมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต โดยมุ่งเน้นปรับปรุง
สมรรถนะของหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีสอน เพ่ือพัฒนาตามแนวทางให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จัดเป็นกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วม     
2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู 3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 4) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ และ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ดังนั้น สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี) โดย
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุ
คุณภาพมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวังต่อไป 
 
 
 
 
 

      สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ป)ี 

สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
คณะ    : คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
  รหัสหลักสูตร  : 25511581105852  
 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Thai 
     
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   ชื่อย่อ : ค.บ. (ภาษาไทย) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Education Program in Thai 
   ชื่อย่อ : B.Ed. (Thai) 
 
3. วิชาเอก  
 ภาษาไทย 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
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 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  
  คณะกรรมการประจ าคณะ ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
       เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4(139)/2562 
      เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบการได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     8.1  ครู / อาจารย์สอนภาษาไทย 
     8.2  นักวิชาการด้านภาษาไทย 
     8.3  บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย 

 8.4  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นายอนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ  
 3 4508 0037 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2557 
2555 

2 นางสาวอุไรวรรณ  สิงห์ทอง 
3 6398 0014 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2553 
2547 

3 นายสันติ  ทิพนา 
3 4508 0012 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมไทย) 
ปวค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วิทยาลัยการพลศึกษามหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2558 
2549 
2546 

4 นางสาวเมตตา  ฟองฤทธิ์ 
1 4099 0040 XXX X 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2555 
2553 

5 นางสาวเชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ 
8 4999 8800 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(วรรณคดีไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2556 
2550 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 10.1 อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน  
  (1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น) 
  (2) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ) 
  (3) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
  (4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียน 9 ชั้น) 
  (5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
  (6) อาคารคณะครุศาสตร์ 
  
 10.2 ศูนย์วิทยบริการ 
   นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยสามารถใช้บริการการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้จาก
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ภาษาและห้องสมุดของคณะครุศาสตร์ ซึ่งให้บริการด้านวิชาการ ในการศึกษา
หาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนและการวิจัย ดังนี้ 
  10.2.1 ศูนย์วิทยบริการ สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   - หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   96,129 เล่ม 
   - หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ   8,225 เล่ม 
   - วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    558 รายชื่อ 
   - วารสารวิชาการเย็บเล่ม       167 รายชื่อ 
   - สื่อโสตทัศน์ เช่น แผ่นวีดิทัศน์    5,780 รายการ 
  10.2.2 ศูนย์ภาษา สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ภาษา) 
   - ต าราภาษาอังกฤษ    180 รายการ 
   - ต าราภาษาไทย     250 รายการ 
   - นิตยสาร     75 รายการ 
   - VCD และภาพยนตร์พากย์เสียงภาษาอังกฤษ 120 รายการ 
   - VCD ช่วยสอนภาษา    15 รายการ 
  10.2.3 ฐานข้อมูลออนไลน์ 

1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ของ IG Library    2,532      ชื่อเรื่อง 
2)  ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)  

- ACM Digital Library 
- Web of Science 
- ProQuest Dissertation & Theses Global 
- SpringerLink – Journal 
- American Chemical Society Journal (ACS) 
- EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
- Computer & Applied Science Complete (CASC) 
- ScienceDirect 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
เพ่ือวางกรอบเปูาหมายการจัดการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะการท างานสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม     
(All for Education) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า 
 สถานการณ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประเทศไทยยังคงพบสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเศรษฐกิจกับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์ กัน
แบบในแบบต่างฝุายต่างมีอิทธิพลต่อกัน อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุน
ทางสังคมที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศต้องจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบความส าเร็จได้
ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และคุณภาพเช่นเดียวกัน ในโลกปัจจุบันที่มนุษย์เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการท างานเช่นที่ผ่านมา แต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การค้าและ
กระบวนการทางสังคม รวมถึงระบบการศึกษา ซึ่งประเทศจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ที่มีมาตรฐานตลอดชีวิต 
 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน โดยบูรณาการการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบความคิดอย่างเป็นระบบ 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจะ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกล่าวว่าการ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่
ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง 
สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ส าคัญนั่นก็คือ 
คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาคือ ประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็น
สังคมสูงวัย สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ประชากรเด็กจะมีจ านวนลดน้อยลงอย่าง
รวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย  ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง มีรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 
คนไทยจะประสบปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทยก็จะเริ่มเสื่อมถอย แต่อย่างไรก็ตามแผนพัฒนาฉบับนี้ยังมองเรื่องของปัญหาความ
ยากจนของคนไทยที่มีแนวโน้มลดลง ความเข็มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้คนไทยมีความ
มั่นคงทางสังคมมากข้ึน ทางด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และท่ัวถึง ดังนี้       

 1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 

        2. ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา 

        3. พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  

        4. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร
และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย การใช้
เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยที่มีคุณภาพสู่สังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กวัยเรียนยกระดับมาตรฐาน
ความสามารถของผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

       ในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลนั้นมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยการจัดกลุ่มดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานครูใหม้ีความชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้นในด้าน
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ทางการศึกษาให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู ยกฐานะให้ครูเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ควบคู่กับการสร้าง
แรงจูงใจให้คนเก่งและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพ ปรับปรุงค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า 
จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพครูให้
มีมาตรฐานทิศทางกัน รวมถึงสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างตรงประเด็นและเป็นเอกภาพใน
ยุคของนวัตกรรมที่จะยกระดับประเทศให้เป็น 4.0 ซึ่งทักษะการท างานของคนในวิชาชีพครูทางด้าน
ภาษาไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันมีความแตกต่างกับสมัยก่อนอย่าง
มาก เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกพัฒนาไปสู่ระบบการสอนที่ทันสมัย บุคลากรผู้สอนจ าเป็นต้องมีทักษะ
เฉพาะ สถาบันการศึกษาจึงต้องผลิตบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต โดยต้องผสานองค์
ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพ่ือรวมกับความเป็นศาสตร์แห่งการสอนภาษาไทยให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจขอมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

      จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่ได้กล่าวมา
นั้นการศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติ เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถที่จะก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ
การศึกษาของชาติเพ่ือพัฒนาพลเมืองให้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน 
วัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรเป็นการจัดการการศึกษาให้
ครอบคลุมต่อเนื่องไปในแต่ละช่วงวัยและล าดับขั้นพัฒนาการมนุษย์โดยสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง 
และเปูาหมายของการจัดการการศึกษาของชาติ หลักสูตรสาขาครุศาสตรบัณฑิต เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ และส่งเสริมการ
พัฒนาครูประจ าการและนอกประจ าการให้มีความรู้และมี สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นใน
ค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยเน้นเปูาหมายการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่งและคนดี 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้าง
ครูที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้วยการเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีเป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการและข้ามวัฒนธรรม โดยมี
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามตาราง ดังนี้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

1. ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ใหม่ ให้สอดคล้องและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น 
2. จัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
3. ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีลักษณะเฉพาะ
ความเป็นครูและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. ปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะความคิด 
และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะทางสังคม มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ทางด้านภาษาไทยกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ และเน้น
การน าความรู้ไปปฏิบัติจริง สอดคล้องทักษะการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ รวมไปถึงสามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ 
3. มีลักษณะเฉพาะความเป็นครูของท้องถิ่น และก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
4. พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 

5. ผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

1. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนที่ต้องประเมินงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน  
2. พัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  

6. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) 

1. เพิ่มวิชาด้านการสอนเฉพาะภาษาไทยในหลักสูตร
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะการสอนภาษาไทยมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงพัฒนาด้านสื่อการสอนภาษาไทยและเทคโนโลยี 
2. ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที่จะน าไปใช้
ได้จริงในการท างาน 
3. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สู่การ
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 
น าไปใช้จริงให้มากข้ึน  
4. ปรับปรุงเอกสารการสอน เทคนิคการสอน พัฒนา
กิจกรรมการสอน ให้มีความสมบูรณแ์ละทันสมัย 

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยในหมวด 1 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อที่ 7 คือ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์ จึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือสร้างบุคลากรทางการศึกษาด้าน
ภาษาไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. 2562 และมุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาไทยให้มีคุณภาพเป็นเลิศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ       
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
มาบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัยและศาสตร์แห่งภาษาไทย เน้นทักษะภาษาไทยควบคู่กับหลัก
ทฤษฏีวิธีการสอนภาษาไทยแบบต่าง ๆ รวมถึงการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การติดต่อสื่อสาร 
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือ
เป็นผู้น าทางวิชาการทางภาษาไทยให้กับหน่วยงานทางการศึกษา สามารถพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการศึกษาและการบริการ
วิชาการให้แก่ชุมชน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหส้าขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
  รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทย นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ 
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 



10 
 

 

 13.3 การบริหารจัดการ  
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/
คณะ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลการด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  13.3.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ 
ส านักวิชาการและประมวลผลเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความเป็นครูมืออาชีพและมีความเป็นเลิศด้านภาษาไทยระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
เน้นให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามอักขรวิธี ปลูก
จิตส านึกให้เยาวชนไทยมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทย ใช้เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่าง
เหมาะสม ภายใต้การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0  และมีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
 
 1.2 ความส าคัญ 
           ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
ของคนไทย และเป็นพ้ืนฐานให้กับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ผู้ที่เรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ จะต้องมีความรู้เรื่อง
ภาษาไทยเป็นพื้นฐานก่อน เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน จึงจะ
สามารถแสวงหาความรู้ และต่อยอดความรู้นั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสิ่งที่ส าคัญก็คือจะเรียนรู้
วิธีการอย่างถูกต้องตามอักขรวิธี และอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นภาษาที่อยู่คู่กับสังคมตลอดไป ยิ่งใน
ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการรับเอาวัฒนธรรต่างประเทศ
เข้ามามากโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาษาเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของเยาวชนไทยเมื่อคนไทย
รับเอาค่านิยมและวัฒนธรรมจากต่างชาติมาใช้ จนบางครั้งลืมนึกถึงเอกลักษณ์ทางภาษาที่ดีงามของ
ความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มีความ
เป็นครูมืออาชีพเป็นเลิศด้านภาษาไทยเพ่ือพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่ระดับสากล 
โดยการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ใช้งานวิจัยเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนทางภาษาไทยโดยเน้นการฝึกทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
จนสามารถน าไปปรับใช้ในวิชาชีพ และการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มุ่งเน้นผลิตครูด้านภาษาไทยให้เป็น
ครูทีมี่ความรู้แตกฉานและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ได้มองเห็นความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงเห็นความส าคัญในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรนี้เพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่เยาวชนยังมองเห็น
ความส าคัญพร้อมที่จะอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 
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 1.3 วัตถุประสงค์  
       เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

   1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

   1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
   1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
   1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบ
วิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

  1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ภาษาไทยให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน    
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ 
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับประกาศเพ่ิมเติม 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ
มหาวิทยาลัย) 
  ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562 
   ภาคต้น  เดือน มิถุนายน - กันยายน 
   ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  ในกรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดในช่วง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
จากสถานศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1  นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางวิชาการและทักษะที่แตกต่าง และอาจ

ยังไมสามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนและบรรยากาศการเรียนรู้แบบใหม ่
  2.3.2  นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นต่าง  ๆ ทางหลักภาษา 

วรรณกรรม และวรรณคดีในมิติที่ซับซ้อนมากขึ้น 
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  2.3.3  นักศึกษาบางคนมีมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรม และทัศนคติที่ไม่สอดคล้องกับ
วิชาชีพครู 

  2.3.4  นักศึกษาบางคนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งค่าบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการ
ครองชีพ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน                        
ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่อง
ดูแล ตักเตือน    ให้ค าปรึกษา และแนะน าการใช้ชีวิตประจ าวันในรั้วมหาวิทยาลัย 

 2.4.3  มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษาจัด
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่นวันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบ
ผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริม
ถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

 2.4.4  มีนักวิชาการด้านการศึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็น
จากการอ่านหนังสือ การจดบันทึก การจัดระบบความคิด การด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่
นักศึกษาท่ีมีปัญหา และขอความช่วยเหลือ 

 2.4.5  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดโครงการปรับพ้ืนฐานและเตรียมความ
พร้อมทางด้านภาษาไทยให้กับนักศึกษาใหม่ 

  2.4.6  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา เช่น กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) กองทุนกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทุนให้เปล่า ฯลฯ 
  
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
   ใช้งบประมาณของคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,990,000 

2. งบประมาณแผ่นดิน 48,000 96,000 144,000 192,000 240,000 

3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ 63,000 126,000 189,000 252,000 306,600 

รวมรายรับ 1,011,000 2,022,000 3,033,000 4,044,000 4,536,600 
 * หมายเหตุ 1. ค่าลงทะเบียน = จ านวนรับนักศึกษา x ค่าลงทะเบียน x 2 เทอม  
   2. ได้รับจัดสรรจากงบแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 800 บาท / ปี /คน 
   3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ = 7% x ค่าลงทะเบียน  

 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบด าเนินการ 
    1.1 ค่าตอบแทน 
    1.2 ค่าใช้สอย 
    1.3 ค่าวัสด ุ

 
1,482,720 

50,000 
30,000 

 
1,488,720 
100,000 
50,000 

 
1,494,720 
150,000 
70,000 

 
1,500,720 
200,000 
90,000 

 
1,506,720 
250,000 
110,000 

2. เงินอุดหนุน 
    2.1 การท าวิจัย 
    2.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
30,000 

 
80,000 
60,000 

 
110,000 
90,000 

 
140,000 
120,000 

 
170,000 
150,000 

รวมรายจ่าย 1,642,720 1,778,720 1,914,720 2,050,720 2,186,720 
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 * หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 70,400 บาท / คน 
 

 2.7 ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ข) 
 

 2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและและเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศ
เพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 
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 2.9 การลงทะเบียนเรียน  
  2.9.1 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
(ยกเว้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) แต่ไม่เกิน 22 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาในภาคปกติ หรือจะต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือประกาศเพ่ิมเติม 
  2.9.2 บางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 

2.1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 
 2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
 2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

41 
29 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก 

63 
42 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   

 3.2 รายวิชาในหลักสูตร 
  3.2.1 เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตร 
   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การก าหนดรหัสวิชา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 
 1. ให้ใช้รหัสประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7 ตัว โดย 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด 
  ตัวเลขตัวที่ 4   หมายถึง  ระดับชั้นปี 
  ตัวเลขตัวที่ 5, 6 และ 7   หมายถึง  ล าดับความยากง่ายของรายวิชา 
 2. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ 4 แสดงระดับชั้นปี มีดังนี้ 
  เลข 1 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 1 
  เลข 2 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 2 
  เลข 3 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 3 
  เลข 4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 4 
  เลข 5 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 5 
  เลข 6 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  เลข 7 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
  เลข 8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
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  3.2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนให้ครบทั้ง 4 กลุ่มวิชา อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 1 
รายวิชา และ/หรืออย่างน้อย 3 หน่วยกิต ซึ่งต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวิชาประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

  ก) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
  English for Beginners 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ   3(2-2-5) 

 English for International Communication 
GEN1104  ภาษาญี่ปนุพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Japanese for Beginners  
GEN1105  ภาษาจีนพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

Chinese for Beginners  
GEN1106  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Vietnamese for Beginners  
 GEN1107  ภาษาลาวพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
   Lao for Beginners 

GEN1108 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   Thai for Communication 

GEN1109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ   3(2-2-5) 
   English for Professional Communication 
 

        ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN2104     สุนทรียภาพ      3(2-2-5) 

         Aesthetics 
GEN2105      จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 

           Morality and Life     
GEN2106      ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 

         Life Skills 
GEN2107     ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

                 Information Literacy Skill for Learning  
   in 21st Century 
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รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

      21st Century Skills for Living and Occupations 
GEN2109    การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร   3(2-2-5) 

                 ในที่สาธารณะ 
      Personality Development and Art in 
      Public Communication 

GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ     1(0-2-2) 
             Introduction to Profession 

GEN2111    สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต     3(2-2-5) 
            Meditation for Life Progress 
  

       ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

 GEN3101 สังคมและวิถีโลก      3(3-0-6) 
   Global Society and Living 
 GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 
   Law for Living 

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
   Thai Politics and Government 
 GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3(3-0-6) 
   Citizenship and Social Responsibility 
 GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา      3(3-0-6) 
   Roi Et Studies 

GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   3(2-2-5) 
The King’s Wisdom for Local Development 

GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต    3(2-2-5) 
Life Dynamics in Environment 

GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่    3(2-2-5) 
Modern Office Management 

GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่     3(2-2-5) 
Modern Entrepreneur 

GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย   3(2-2-5) 
Life Skills for Undergraduate Students      

GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ      3(3-0-6) 
  Media Literacy 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม     3(2-2-5) 
  Social Forecasting 
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รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3113    ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม    2(1-2-3) 

      Thai Wisdom and Complementary Therapy 
GEN3114  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ     3(3-0-6) 

Laws and Professional Ethics 
        
  ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 

   Exercise and Recreation for Health 
 GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 
   Science and Environment for Quality of Life 
 GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่       3(2-2-5) 

  Life and Modern Technology 
 GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ     3(2-2-5) 
   Thinking and Decision Making 

GEN4109     การคิดเชิงเหตุผล      3(2-2-5) 
   Logical Thinking 

GEN4110    การเกษตรกับคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
                 Agriculture and Quality of Life 
GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ    3(2-2-5) 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Sustainable Agricultural Resources and  
Environment Management 

GEN4112    เกษตรวิถีไทย      3(2-2-5) 
                Thai Lives Agriculture 

 
 

3.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
   3.2.3.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41  หน่วยกิต 

   ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for Teachers 

3 (2-2-5) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2 (2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 

Ideology and Spirituality of Teachers 
3 (2-2-5) 

 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

Innovational and Educational Technology 
3 (2-2-5) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3 (2-2-5) 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3 (2-2-5) 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3 (3-0-6) 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3 (2-2-5) 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3 (2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 29 
 

ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    เรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
2 (90) 

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2 (90) 

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

2 (90) 

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 2 

6 (450) 

 รวมหน่วยกิต 12 
   3.2.3.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
    ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
THP1101 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 

Listening and Speaking for Teaching Thai Language 
3 (2-2-5) 

 
THP1102 ศิลปะการอ่านออกเสียง 

The Art of Reading  
3 (3-0-6) 
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THP1103 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 
Writing for Academic and Professional Communication 

3 (3-0-6) 
 

THP1104 หลักภาษาไทย 
Principles of Thai Language 

3 (3-0-6) 
 

THP2105 พัฒนาการของภาษาไทย 
Thai Language Development 

3 (3-0-6) 
 

THP2106 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 
Linguistics for Thai Language Teachers 

3 (3-0-6) 
 

THP2107 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
Selected Literature in Textbooks 

3 (3-0-6) 
 

THP3108 การออกแบบและการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
Thai language learning design 

3 (3-0-6) 
 

THP3109 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
Design and Production of Educational Materials for 
Thai Language learning Groups 

3 (3-0-6) 

THP3110 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
Measurement and Evaluation of Thai Language 
Teaching in the 21st Century 

3 (3-0-6) 

THP3111 คติชนวิทยา 
Folklore 

3 (3-0-6) 
 

THP3112 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Thai Language Learning Management 

3 (3-0-6) 
 

THP4123 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Language in Thai 

3 (3-0-6) 
 

THP4124 การวิจัยทางภาษาไทย 
Research on Thai Language 

3 (3-0-6) 
 

 
ข) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า จ านวน 21 หน่วยกิต 

     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
THP1201 วรรณกรรมนิทาน  

Tales Literary 
3 (3-0-6) 

 
THP1202 การใช้ภาษาไทยในสังคมออนไลน์ 

Using Thai Language in online Society 
3 (3-0-6) 

 
THP2203 พัฒนาการภาษาและอักษรถิ่นอีสาน 

Language Development and Northeastern Dialect 
3 (3-0-6) 

 
THP2204 วรรณคดีไทยข้ามมิติสมัย 3 (3-0-6) 



23 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
Thai Literature across Dimensions  

THP3205 นันทนาการภาษาไทย 
Thai Language for Recreation Activities 

3 (3-0-6) 
 

THP3206 วรรณกรรมอีสานกับการวิจารณ์อย่างสรรค์ 
Isan Literature and Criticism 

3 (3-0-6) 
 

THP3207 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย    
Guidelines for the study of Thai Literature 

3 (3-0-6) 
 

THP3208 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 
Reading, thinking, Developing Life 

3 (3-0-6) 
 

THP3209 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 
Creative Thinking and Writing Creation 

3 (3-0-6) 
 

THP3210 การพัฒนาทักษะการเขียน  
Writing skills Development 

3 (3-0-6) 
 

THP3211 วรรณคดีการละคร  
Drama Literature 

3 (3-0-6) 
 

THP3212 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ   
Thai Language for Specific Purposes 

3 (3-0-6) 
 

THP3213 ศิลปะการอ่านตีความ   
Art of reading, Interpretation 

3 (3-0-6) 
 

THP3214 การสร้างแบบเรียนในศตวรรษท่ี 21   
 Creating a textbook in the 21st Century 

3 (3-0-6) 
 

THP3215 วรรณกรรมส าหรับเด็ก  
Children's Literature 

3 (3-0-6) 
 

THP3216 วรรณกรรมพุทธศาสนากับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
Buddhist Literature with Constructive Criticism 

3 (3-0-6) 
 

THP3217 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
Pali and Sanskrit in Relation to Thai 
 

3 (3-0-6) 
 

THP3218 การสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ 
Teaching Thai Language for Foreigners 

3 (3-0-6) 
 

THP3219 ภาษาศาสตร์กับสังคม 
Linguistics and Society 

3 (3-0-6) 
 

THP3220 การแต่งค าประพันธ์ 
Composition 

3 (3-0-6) 
 

THP3221 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  
Literature and Creative Criticism 

3 (3-0-6) 
 

THP3222 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
South East Asean Literature 

THP4223 โครงการและสัมมนาภาษาไทย 
Project and Seminar 

3 (2-2-5) 
 

 
3.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
3. การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENxxxx กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3(x-x-x) 
 GENxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

THP1101 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
THP1102 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

THPXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 

  รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

THP1103 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

3(3-0-6) 

THP1104 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 
THPXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 
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รวมหน่วยกิต 20 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

THP2105 พัฒนาการของภาษาไทย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

THPXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 

THPXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 

หมวดเลือกเสร ี  XXXXXX วิชาเลือกเสรี  3(X-X-X) 
  รวมหน่วยกิต 21 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

THP2106 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 

THP2107 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(3-0-6) 

  รวมหน่วยกิต 20 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
TEP3109 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
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(วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

THP3108 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย  

3(3-0-6) 

THP3109 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3(3-0-6) 

หมวดเลือกเสร ี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
  รวมหน่วยกิต 20 

 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
 
 

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

THP3110 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

3(3-0-6) 

THP3111 คติชนวิทยา 3(3-0-6) 

THP3112 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

THPXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 

THPXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 

รวมหน่วยกิต 20 
 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(450) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 6 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 
THP4123 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) 
THP4124 การวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

THPXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3 (X-X-X) 

  รวมหน่วยกิตประจ าภาคเรียน 12 
 
 
3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
  3.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   3.4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(2-2-5) 

English for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์ 

โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐาน การออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายและการกล่าวลา การบอกเวลา การซื้อและขาย
สิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว กิจวัตรประจ าวัน และกิจกรรมในวันหยุด 
การถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคนในสถานการณ์ต่างๆ 

Development of basic English language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic vocabulary, sentence structure, 
basic grammar, pronunciation and basic conversation in daily -life: 
greetings and saying goodbye, time telling, selling and buying things, 
talking about family, daily routine, and vacation , asking for direction, 
and describing people  

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ    3(2-2-5) 
  English for International Communication 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การ
แนะน าสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การ
ตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน  

Development of English language skills: listening, speaking, 
reading, and writng at higher level of English proficiency; English for 
communicative purposes in a variety of contexts: introducing places, 
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giving opinion, comparing things, planning for the future, accepting and 
rejecting invitations, and writing a resume 

 
รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1104  ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Japanese for Beginners  
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ นด้านการฟง พูด อ าน และเขียนภาษาญี่ปุ น 

อยางบูรณาการ ศึกษาค าศัพทและรูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน ฝกสนทนาที่ใช
ในชีวิตประจ าวัน ไดแก่ การทักทายการแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝกกา
รอานขอความสั้นๆ สรุปและตอบค าถามได และการเขียนประโยค งายๆ ได ้

Development of Integrated Japanese language skills: listening, 
speaking, reading and writing; vocabulary; basic sentences and 
grammar, conversation practices in daily life including greetings, self-
introduction, time telling, shopping; practices of reading short 
messages, summarizing and answering questions, and writing simple 
sentences 

 
GEN1105  ภาษาจีนพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Chinese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาจีนด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนอยางบูรณา

การ การสนทนาขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ไดแกการทักทาย การแนะน า การ
ขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามค าบอกและเขียนประโยคงายๆ ฝกอานเนื้อหาข
อความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปและตอบค าถาม 

Development of Integrated Chinese language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic conversation practice in daily life 
including greetings, self- introduction, showing appreciation and asking 
apologies, taking dictation and writing simple sentences; practices of 
reading short messages, summarizing and answering questions 

 
GEN1106  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Vietnamese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเวียดนาม

อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ เรียนรูภาษาเวียดนามพ้ืนฐานที่ใช
ในชีวิตประจ าวัน ไดแก การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝกอาน ข
อความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบค าถามและการเขียนประโยค งายๆ 

Development of Integrated Vietnamese language skills: 
listening, speaking, reading and written; basic grammar and sentence 
patterns; basic Vietnamese in daily life including self-introduction, time 
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telling, shopping, reading short messages, summarizing and answering 
questions; practices of writing simple sentences 

 
รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1107  ภาษาลาวพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Lao for Beginners  
พัฒนาทักษะภาษาลาวด้านการฟ ง พูด อ าน และเขียนภาษาลาว 

อยางบูรณาการ รูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจ าวัน 
ไดแก การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน หลักการอ
านขอความสั้นๆ การอานเพ่ือสรุปความและตอบค าถามและการเขียน ประโยค
ง่ายๆ 

Development of Integrated Lao language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic sentences and grammar, 
conversation in daily life including greetings, selt-introduction, time 
telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing 
and answering questions, and in writing simple sentences 

 
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

Thai for Communication 
ประวัติ ความส าคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 History; importance of Thai language; development of Thai 
language skills: listening, speaking, reading and writing; enhancing skills 
of Thai usage including appropriate communication solutions  

 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ    3(2-2-5) 

English for Professional Communication  
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ท างาน และ

ทักษะภาษาอังกฤษทีใ่ช้ในการสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ 

Development of English skills: listening, speaking, reading, and 
writing in a workplace; English language skills in communication and 
coordination in various professional contexts 
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   ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2104  สุนทรียภาพ         3(2-2-5) 

 Aesthetics  
ความหมายและปรัชญาของสุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพ

กับการเห็น การฟังและการเคลื่ อนไหว สุนทรียภาพทางด้านวัฒนธรรม 
องค์ประกอบของสื่อและการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ การวิจารณ์ความงามในเชิงสุนทรียภาพและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

Meaning and philosophy of aesthetics; relation between 
aesthetic and visualization, hearing and movement; aesthetic of 
cultures; elements of materials and activity designs focusing on arts, 
music and dramatic arts; beauty of aesthetics criticism; application of 
knowledge of aesthetics to living 
  

GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 
 Morality and Life 

ความหมาย คุณค่า ความจริงและเปูาหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิด
ใ นกา รด า เ นิ น ชี วิ ต  ค ว ามหมายข องจ ริ ย ธ ร รม  ก า ร พัฒนาจ ริ ย ธ ร ร ม 
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 
การแก้ไขปัญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 

Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of 
living; definition of ethics; ethical development, development of self-
morality and ethics; living together in society; solving life problems 
using religious principles 

 
GEN2106 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills 

ทักษะการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยา 
การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

Life skills for living in the current society using basics of 
psychology; understanding self and others; personal development; 
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communication and building human relationships; thinking processes; 
processes of problem solving and critical thinking 

 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 

Information Literacy Skill for Learning in 21st Century 
  ความส าคัญของสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 แหล่งสารสนเทศทั้งแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด แหล่ง
สารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปโอแพค (WebOPAC) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
(Union Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และเครื่องมือสืบค้นใน
อินเทอร์เน็ต การประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียง
สารสนเทศ การอ้างอิง การใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูก
กฎหมาย  

Importance of information and information literacy skills for 
learning in 21st Century; information sources including institute sources 
such as libraries and internet information resources such as WebOPAC, 
Union Catalog, online database and other internet search engines; 
evaluation, analysis and synthesis of information; information 
arrangement; citation and references; using and distributing 
information ethically and legally 

 
GEN2108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations  

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs 
โดยบูรณาการเพ่ือใช้พัฒนาชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

Meaning and importance of 21st Century Skills; keeping up with 
change based on world social context; searching, analyzing concepts 
related to 5Cs skills by integrating their applications for life and 
careers in the 21st Century effectively 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ  3(2-2-5) 
  Personality Development and Art in Public Communication 

แนวคิด บุคลิกภาพ และองค์ประกอบที่ท าให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน  
การปรับพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
มรรยาทสังคม หลักการใช้ภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี การฝึกปฏิบัติในการสื่อสารเพ่ือน าเสนอ
ในที่สาธารณะ 

Concepts, personality and elements of personality affecting 
individual differences; behavioral training and impulse control; 
enhancing interpersonal relation in organizations; social etiquette; 
principles of language usage and social communication; arts of 
improvisation; techniques in creating plots; practice in public 
presentation  

     
GEN2110  การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ      1(0-2-2) 
  Introduction to Profession 

ฝึกทักษะการสร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการความเครียด
ของตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน การ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากรในทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practice skills of self awareness; self-stress management; using 
information technology in searching and presenting; developing 
interpersonal relation with clients, family members and health teams 
based on nursing code of ethics 

 
GEN2111  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      3(2-2-5) 
  Meditation for Life Progress 

ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชน์และการวัดผลของ
สมาธิ สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ลักษณะ ขั้นตอน และ
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งควรรู้เรื่องวิปัสสนา การน าสมาธิไปใช้ในการพัฒนา
ชีวิต 

Meaning, objectives, process, characteristics, benefits and 
evaluations of meditation; meditation and sublimation development 
human beings; characteristics, process and benefits of contemplation 
(Jhans) and attainment (Nana); selected aspects of Insightful 
meditation; application of meditation for life development  
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    ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก        3(3-0-6) 
  Global Society and Living 

การด าเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การ
ปรับตัวของไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน 

Ways of human living under global changes in the areas of 
society, culture, economy, politics and technology; dynamics of 
changes in a global society impacting the worlds’ population and Thai 
people; adaptation of Thailand in the international community and 
the ASEAN community; problems and trends of changes in Thailand as 
a result of globalization and the formation of the ASEAN community 

 
GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  Law for Living 

หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่งและทางอาญา  

Principles of public and private law; legal organizations related 
to civil and criminal procedures 

 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ประวัติศาสตร์พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมือง
และเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย 

History and development of Thai politics and government; 
political institutions and important political events; trends in the 
context of Thai politics and government 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     3(3-0-6) 
  Citizenship and Social Responsibility 

หลักการของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมาย
ของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว 
ในสังคมประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึก 
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมือง
โลก 

Basic principles of democracy; human rights; legal state and 
rule of law; meaning of “citizenship” in a democratic regime; self-
development to be active citizens in a democratic society with social 
responsibility; building social consciousness and awareness of one’s 
role and duties as a good global citizen 

 
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา        3(3-0-6) 

Roi Et Studies 
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม 

และเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณี  พิธีกรรม 
ภูมิปัญญา วรรณกรรม ศิลปะ บุคคลส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

Geography of Roi Et province; historical development; society 
and economy; culture; lifestyle; beliefs; rituals; traditions; wisdom; 
literatures; arts; dignitaries; the King and Roi Et province 

 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 

The King’s Wisdom for Local Development 
พระราชประวัติ  แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ  โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักการทรงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Biography; concepts; philosophy; royal duties; projects initiated 
by His Majesty King Rama IX and the Philosophy of Sufficiency; 
application of the King’s Working Principles for sustainable 
development; application of the principles for local development 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต     3(2-2-5) 
  Life Dynamics in Environment 

แนวคิด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย 
และสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้
เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ตระหนัก ส านึกและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 Concepts, social environment, cultures, politics, Thai economic and 
global society influencing humankind; integration of different contexts 
for adjustment under current changes; awareness and consciousness 
in human value 
 

GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่     3(2-2-5) 
  Modern Office Management 

แนวคิดองค์การและส านักงานทันสมัย ลักษณะและความส าคัญของการ
จัดการส านักงานสมัยใหม่ ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหาร การสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับส านักงานและระหว่างส านักงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการส านักงาน 

Concepts of modern organization and office; characteristics 
and importance of modern office management; operational study; 
tools for increasing efficiency of management; necessary 
communication in and among offices; use of information technology 
in office management 

 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่      3(2-2-5) 
  Modern Entrepreneur 

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บทบาทและความส าคัญของ 
การบริหารยุคใหม่ องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมส าหรับ 
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 

Concepts of business administration in globalization era; roles 
and importance of modern business administration; business plan 
elements entrepreneur; and writing business plan; competency 
preparation for being an business feasibility analysis; risk management 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย    3(2-2-5) 
  Life Skills for Undergraduate Students  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ 
เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้ อ่ืน ทักษะการจัดการปัญหาเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย 

Concepts and theories on emotion, personality, motivation, 
learning,  attitude,  self-understanding,  understanding others, 
relationship establishment, living with others, problem solving skill for 
the daily living and self-adjustment in the dynamic of university 
circumstances 

 
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ       3(3-0-6)  

Media Literacy    
ความหมายและความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและหลักการ

เกี่ยวกับการสื่อสาร การเข้าถึง เปิดรับ ตีความ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อประเภทต่างๆ อิทธิพลของข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีต่อชีวิตประจ าวัน ค่านิยม 
กฎหมาย และวัฒนธรรม สังคม 

Meaning and importance of media literacy; concepts and 
principles about communication; accessing, exposure, interpreting and 
using information from various kinds of media; influences of 
information on daily life; values laws and social culture 

 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม      3(2-2-5) 
  Social Forecasting 

หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการพยากรณ์ทางสังคม 
ทรัพยากรในการเข้าถึงการพยากรณ์ทางสังคม และการฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ทาง
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก าลังเกิดข้ึนและอนาคต 

Principles, meaning and the importance of social forecasting; 
resources to access social forecasting and social forecasting practice; 
analyzing case studies in various situations occurring in world 
community for adaptation in a changing society and future 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3113 ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม     2(1-2-3) 

Thai Wisdom and Complementary Therapy 
แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและ 

การบ าบัดเสริมที่ใช้ในการพยาบาล ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์เพ่ือการผ่อนคลาย 
การแพทย์แผนจีน ดนตรีบ าบัด สมาธิบ าบัด สะกดจิตบ าบัดและการสร้างจินตภาพ 
อาหารและการออก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือกวิธีบ าบัดด้วยภูมิปัญญา
ไทยและการบ าบัดเสริมที่เหมาะสม 

Basic concepts and theories related to Thai wisdoms for health 
and complementary therapies; Thai wisdoms and traditional Thai 
medicine; herbs use in primary health care; herbal steam, herbal 
compress and Thai massage for relaxation; traditional Chinese 
medicine; music therapy; therapeutic meditation; hypnotherapy and 
guide imagery; food and exercise for health; complementary therapy 
selecting guideline 

 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ     3(3-0-6) 

Laws and Professional Ethics 
แนวคิด หลักการและความส าคัญของกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ ค าสั่งและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ประมวลกฎเกณฑ์ความ
ประพฤตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีจิตส านึกสาธารณะและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

Concepts, principles and importance of ministerial regulations, 
rules, regulation, notification and practical methods based on norms 
of profession; good governance principles and integrity; morality and 
ethics of the profession; code of professional ethic behaviors; public 
awareness and social responsibility 
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    ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 

 Exercise and Recreation for Health 
ความหมาย ความรู้เบื้องต้น และนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพ 

ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
การออกแบบ การจัดกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายและนันทนาการ 
เพ่ือสุขภาพ ประเภทต่างๆ 

Meaning, basic knowledge, public policy in health promotion; 
types, principles and benefits of exercises and recreational activities 
for health; activities design and management; practices of different 
types of exercises and recreational activities for health 

 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

Science and Environment for Quality of life 
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุข 

Fundamental of environment for science and quality of life; 
impacts of scientific and technological development on ecosystem, 
natural resources, and conservation; application of science to improve 
sustainable life quality 

 
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่    3(2-2-5) 

 Life and Modern Technology 
ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่อการ

ด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้ม ผลกระทบของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือ
การด าเนินชีวิต และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

Meaning and concepts of modern technology; roles of modern 
technology in everyday life and in the 21st Century learning; trends 
and impact of information technology in the future; application of 
modern technology in daily life and in local community development 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ       3(2-2-5) 

Thinking and Decision Making 
 หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ ข้อมูล ข่าวสาร การน าเสนอ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และร้อยละ ความ
น่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล ล าดับและอนุกรม 

Principles and processes of human thinking; information and 
basic data analysis; rules of three and percentage; preliminary 
probability; logic and reasoning; order and series 

 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล       3(2-2-5) 

Logical Thinking        
การด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 

การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิ งสัญลักษณ์ และแบบรูป การวิเคราะห์แนวทาง 
การแก้ปัญหาและ การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

Number operations; proportions; percentages; problems 
solving; reasoning; giving conditions in terms of language and symbolic 
and pattern; analysis of problems solving and choosing appropriate 
approaches; analyzing and explaining information in today's global and 
making decisions based on data 

 
GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 

Agriculture and Quality of Life 
ความส าคัญของภาคการเกษตรกับการด ารงชีวิตของมนุษย์  การผลิต 

ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสและเพ่ิมรายได้จากการเกษตร 

Importance of agricultural sector to human life; sustainable 
agricultural production; selection of agricultural products for safe 
consumption; herbs and health care; building opportunities and 
increasing income from agriculture 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Agricultural Resources and Environment  
 Management 

ความส าคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
พ้ืนที่และทรัพยากรทางการเกษตร ระบบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

Importance of agricultural resources and environment; 
principles of agricultural resources management; sustainable 
agriculture system; eco-friendly agricultural practices; agricultural 
wastes management; related laws in agricultural resources and 
environment management 

 
GEN4112 เกษตรวิถีไทย        3(2-2-5) 

Thai Lives Agriculture 
ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้าน การเกษตร การเกษตรในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร  

Thai agriculture history; agriculture and daily life; local wisdom 
in agriculture; current agriculture; utilization of agricultural products 
and residues 
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  3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   3.4.2.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
    ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติ
ผู้เรียนตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด 
ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

Importance of psychology for teacher; behaviors and nature of 
learner’s analysis; learners development based on learners’ potential of 
their age according to concepts, theories of development psychology, 
learning psychology, educational psychology, special education 
psychology; guidance and counseling psychology; Executive Function for 
learning; applying psychology concepts and theories in teaching and 
learning management 

 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

Thai Language for Communication for Teachers 
3 (2-2-5) 

 วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการ
สอน การสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

Speech Communication for Teachers; principles and techniques of 
Thai usage; listening, speaking, reading and writing practice; gesture for 
carrying meaning in Teaching and learning; information searching for self-
development in order to be omniscient, up to date and able to keep up 
with change; language and culture for peaceful coexistence; learning 
management design for learner development: listening, speaking, reading, 
writing and gesture 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2 (2-0-4) 

 วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับพัฒนา
สถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของ
ปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติ
ว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

Evolution of Thai and world education; application of philosophies, 
concepts and theories in education, religion, economy, society and 
culture for developing education institutions; analysis of education based 
on creativity according to the principles of particular philosophies; 
concepts and strategies of educational management to strengthen 
sustainable development; educational provisions in the constitution, and 
National Education Act  

 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 

Ideology and Spirituality of Teachers 
3 (2-2-5) 

 ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู 
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 Importance and teachers’ professional development; condition of 
teacher’s works, values, ideology, morality and ethics; code of ethics of 
Teaching profession and cultivating spirituality of teachers; making 
progress in career and teachers’ professional development; creating 
interaction between teachers and learners in order to promote learners’ 
potential; reflective thinking practice for applying in self-development as 
a good teachers; having knowledge and Keep up with change and learn 
continuously 
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TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

3 (2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบสื่อการสอนและระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอก
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็น
นวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อน
คิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts and theories in educational innovation and 
Information Technology for education; using and applying digital 
technology for education and learning management; design Teaching 
materials and Teaching process based on the nature of core subjects, 
learning management based on individual differences; motivating 
learners to be innovators; ethics and laws of digital technology; reflective 
practice in self-development to be omniscient and able to keep up with 
change 

 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3 (2-2-5) 

 ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้
ในการศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตร
ในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

Meaning, elements and importance of curriculum; basic factors that 
influence curriculum development; models of curriculum; Pedagogical 
Content Knowledge; curriculum in various educational levels; learning 
standard, indicator, processes of curriculum development; curriculum 
development and using curriculum to develop lesson plans, curriculum 
evaluation, curriculum plan, problems and trends in curriculum 
development; curriculum modification and development for local needs 
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TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3 (2-2-5) 

 ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้
ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

Science of pedagogy; concepts of learning management; models of 
learning management; learning innovation in 21st century; theories and 
models of learning management for gaining analytical thinking skills, 
creative thinking and problem solving; principles, concepts and guidelines 
for making learning plans; using learning management plans in the 
classroom; using Teaching techniques and skills for learning 
development; material design, sources of knowledge, educational 
technology and classroom environment for learning; integrating of 
inclusive education learning; classroom management and creating 
learning atmosphere in order to promote learners’ learning 

 
TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Quality Assurance in Education 
3 (3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Definition, concepts and principles of educational quality assurance; 
process of educational quality assurance; instruments and techniques in 
educational quality assurance; internal quality assurance system; external 
quality assurance system; monitor of educational quality assurance; roles 
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of related person in educational quality assurance; information system 
for educational quality assurance ; study of best practice in educational 
quality assurance; practicum in education quality development projects; 
design and process of educational quality assurance; applying the results 
of educational quality assurance as a guideline for quality development 
of learners, instructors, administrators, and related person to be 
educated  and keep update with changes 

 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

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

 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนา
และหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Authentic learning measurement and evaluation; contexts and 
individual differences of learners; concepts and theories of learning 
measurement and evaluation; ethics for assessors; developing and analyzing 
the quality of measurement and evaluation tools; taking evaluation results 
for quality development of learners, teachers, administrators and 
stakeholders  in order to be omniscient and able to keep up with change 

 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and Learning 
3 (2-2-5) 

 วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Research for solving problems and learner development; concepts 
of research; researcher ethics; study of problems, problem analysis and 
needs in learner development; research design; creating innovation for 
learning development related to the nature of majors, contexts, and 
individual differences of learners; creating and validating research 
instruments, collecting data, data analysis, writing research report; using 
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research for developing learners, instructors, administrators, and 
stakeholders  in order to be omniscient and able to keep up with change 

   ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

2 (90) 

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ า
ชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, 
understand community context, coordinate with parents to collect the 
data used to provide learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of 
psychology, Innovation and Educational Technology, conclude the 
guideline and activities for teacher profession development both inside 
and outside educational institutions through the process of observation 
and analysis of teacher performance, conclude the lesson learned from 
learning experience in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as 
well as share and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, and ability based 
learner development, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional teacher who is able 
to adjust to keep up with the change of both professional teaching and 
core major sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Internship 3 
2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
วัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, 
design a class atmosphere that encourages students to learn and be 
happy, organize learning activities that encourage students to create 
advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive 
to solve students' problems to have the desirable characteristics, 
measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance 
with each level of education, clearly reflecting the changes that have 
occurred to students themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Internship 4 
6 (450) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกา
ระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 3 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, make learners are happy 
and have advanced thinking process and leading them to be innovators 
by designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
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   3.4.2.2 วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
     ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
THP1101 การฟัง และการพูดส าหรับครูภาษาไทย 

Listening and Speaking for Teaching Thai Language 
3(2-2-5) 

 สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการ
พูด กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดู
และการพูดทั้งสถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผล
การฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม 

Search, analyze knowledge about listening, watching, speaking, 
listening principles, watching and speaking, listening strategies, watching 
and speaking in various ways Focus on listening practice Viewing and 
speaking both simulated situations Real situations from various media, 
design, evaluation, listening and speaking in a participatory manner 

 

THP1102 ศิลปะการอ่านออกเสียง 
The Art of Reading 

3(2-2-5) 

 สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
ในอดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออก
เสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท 
ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง 
    Search, analyze the characteristics of various forms of compositions 
Both prose and poetry in the past to the present Principles of reading 
aloud according to various purposes Practice in reading prose and verse 
aloud with art. Teaching styles read aloud each type Design reading 
aloud activities And evaluation of reading aloud 
 

THP1103 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 
Writing for Academic and Professional 
Communication 

3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงาน
เขียนประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระใน
รูปแบบ 
ต่าง ๆ 
     Search, analyze, form, academic writing and business Use of 
language in various types of writing Correctly Practice in academic 
writing and business activities Various 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
THP1104 หลักภาษาไทย 

Principles of Thai language 
3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบ
เสียง ระบบค า ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ 
      Characteristics of Thai language: sound, syllable, word, phrase, 
sentence; criterion of reading, writing, complete word, and sentence; 
usage of language according to orthography and Thai social popularity 
 

THP2105 พัฒนาการของภาษาไทย 
Development of Thai  

3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและส านวนใน
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา 
เอกสารและสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

Origin and evolution of language and Thai alphabet ; classification 
of language and Thai alphabet; roles of language and Thai alphabet in 
each era; roles of present users of Thai language and preservation; 
practices of reading and Thai alphabet changes in each era 

 

THP2106 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 
Linguistics for Thai Language Teachers 

3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ัวไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
ระบบเสียง ค า วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
    Search, analyze and synthesize general knowledge in linguistics 
Linguistic theory, sound system, word, phrase, sentence, meaning, 
language, text level Application of linguistic knowledge for use in learning 
Thai language 
 

THP2107 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
Selected Literature in Textbooks 

3(3-0-6) 

     สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด 
ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    Search, analyze, select literature in textbooks In terms of content, 
form, concept, aesthetic and various values to be used in primary and 
secondary level learning management 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
THP3108 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  

Design and Management of Thai Language 
Learning 

3(3-0-6) 

     สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การ
ออกแบบ การผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ ภาษาไทย การ
พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การ
สร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
     Search and analyze selection The use and maintenance of learning 
materials in Thai language, design, production, trial, evaluation and 
improvement of Thai language learning media Development of 
innovation in accordance with the objectives and results of Thai 
language learning Creating and developing textbooks in accordance with 
the curriculum 

THP3109 การออกแบบและผลิตส่ือการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
Design and Production of Educational Materials for 
Thai Language learning Groups 

3(3-0-6) 

 สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การ
ออกแบบ การผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนา
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างและ
พัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

Search and analyze selection The use and maintenance of learning 
materials in Thai language, design, production, trial, evaluation and 
improvement of Thai language learning media Development of innovation 
in accordance with the objectives and results of Thai language learning 
Creating and developing textbooks in accordance with the curriculum 

 

THP3110 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 
Measurement and Evaluation of Thai Language 
Teaching in the 21st Century 

3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประเมินตามสภาพจริง 
     Search, analysis, theory, concepts and principles of measurement 
and evaluation of learning content, Thai language content, methods of 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
creation and development of effective measurement and evaluation 
tools according to statistical principles Design and build measuring 
instruments in modern technology In accordance with the Thai language 
curriculum The concept of teaching and learning in the 21st century and 
evaluating according to actual conditions 
 

THP3111 คติชนวิทยา 
Folklore 

3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าที่
ของคติชน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ระเบียบ
วิธีการศึกษาคติชนวิทยา การจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎี
ทางคติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการท าวิจัย น า
ข้อมูลคติชนวิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
        General knowledge for folklore; methods of data collection in field 
work; organization, classification, and analysis of data; roles of folklore in 
society; field work practices; introduction of data with integration to 
instruction. 
 

THP3112 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Thai Language Learning  

3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดี
วรรณกรรม 
     Thai language learning area; learning standards; indicators; learning 
ares; content structure; curriculum analysis; learning plans organization; 
integration of classroom research for development of curriculum and 
learning management; innovative media for Thai language teachers. 

 
THP4123 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

Foreign Language in Thai 
3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการ
สังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมค า การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค า
ยืมในด้านเสียง ค า และความหมาย การน าค ายืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย 
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ การรวบรวม จ าแนก 
วิเคราะห์ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     Characteristics and influence for foreign language applied to Thai 
language use; borrow words and idiom, word formation, word order in 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
sentence; meaning and sound change; terminology and translation. 

 
THP4124 การวิจัยทางภาษาไทย 

Research on Thai Language 
3(3-0-6) 

    ระเบียบวิธีวิจัย ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านภาษาไทย  ปฏิบัติการวิจัยด้าน
ภาษาไทย ประกอบด้วยหลักภาษา วรรณกรรม  และวรรณคดี 
   Research methodology Study the research results related to Thai 
language Thai language research practice Consisting of language 
principles, literature and literature 
 

ข) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

THP1201 วรรณกรรมนิทาน 
Tales Literary 

3(3-0-6) 

        ประวัติและลักษณะของวรรณกรรมนิทาน ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง นิทานไทย
ท้องถิ่น และสากล ในด้านขนบนิยมในการแต่ง รูปแบบ เนื้อหา ภาษา คุณค่าและ
อิทธิพลของวรรณกรรมนิทานที่มีต่อสังคม ฝึกแต่งและเล่านิทาน  
       History and characteristics of tales literary: prose and verse; local 
Thai and international tales in terms of forms and contents, languages; 
values and influences of tales literary on society; practices of story 
writing and storytelling 
 

THP1202 การใช้ภาษาไทยในสังคมออนไลน์ 
Using Thai Language in online Society 

3(3-0-6) 

 
 

       หลักเกณฑ์ แนวคิดพ้ืนฐานของการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสาร  การอ้างอิง การเชื่อมโยง ภาษาไทยในสื่อออนไลน์  จากสถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์จริง การน าเสนอผลงานการใช้ภาษาไทยด้วยสื่อต่างๆ 

Basic concepts of Thai language use Thai language skills in 
communication, reference, linking Thai language in online media From 
the simulation And the real situation Presentation of works using Thai 
language with various media 

 
THP2203 พัฒนาการภาษาและอักษรถิ่นอีสาน 

Thai Literature across Dimensions 
3(3-0-6) 

 ศึกษาประวัติความเป็นมาอักษรถิ่นที่พบในประเทศไทย  ฝึกอ่านและปริวรรตถ่าย
ถอดอักษรถิ่น และให้นักศึกษาลงมือท าวิจัยในภาคสนาม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
     Study the history of local characters found in Thailand. Practice 
reading and exchanging transcripts And allow students to conduct 
research in the field 
 

THP2204 วรรณคดีไทยข้ามมิติ 
Thai literature across dimensions 

3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลัง และพัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแต่สุโขทัยถึงก่อน
ได้รัอิทธิพลตะวันตกในด้านรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบ 
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและ
การเมืองแต่ละสมัย และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทย เรื่องส าคัญแต่ละยุคสมัย 
เพ่ือเป็นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน 

Background analysis And the development of Thai literature From 
Sukhothai to before receiving Western influence in terms of form, 
concept, content, writing strategies Compare the characteristics of 
literature Relationship between literature and social and political 
contexts. And practice in analyzing Thai literature Important stories of 
each period To be a guideline for teaching Thai literature in class 
 

THP2205 นันทนาการทางภาษาไทย 
Thai Language for Recreation Activities 

3(3-0-6) 

 เพลงและกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย เนื้อหา 
รูปแบบและท่วงท านองที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ผลิตและสร้างเพลง กิจกรรม
นันทนาการได้อย่างเหมาะสม 
      History and characteristics of recreation activities; practices of 
organization of recreation activities; promotion of skills in leaders of 
recreation activities; values and benefits from participating in reaction 
activities 
 

THP3206 
 

วรรณกรรมอีสานกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
Isan Literature and Creative Criticism 

3(3-0-6) 

 วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมอีสานหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของ
สังคมท่ีส่งผลต่อวรรณกรรมอีสาน ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณกรรมอีสาน การน าเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมอีสานได้อย่างสร้างสรรค์ 

Analyze the characteristics of Isaan literature after receiving 
Western influences. The context of society affecting East literature 
Criticism of theories of literature and the application of analysis of 
Northeastern literature Creative presentation of East literature reviews 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
THP3207 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 

Guidelines for the study of Thai Literature 
3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของ
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 

Search for analysis of basic knowledge in literature, meanings, 
characteristics of various types of literature, glossary of literature, and 
the principles of literature 
 

THP3208 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 
Reading, thinking, Developing Life 

3(3-0-6) 

 สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที ่
ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการ 
อ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และ 
วิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี 
จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 

 Search, analyze knowledge about reading and thinking Concepts, 
teaching theories that promote reading and thinking, reading principles, 
effective thinking Practice reading, thinking Including compelling, 
summarizing, analyzing, interpreting, evaluating and judging both writing 
prose, singing In a documentary and fiction format From print media 
Electronic media And online media in various formats 

 
THP3209 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 

Creative Thinking and Writing Creation 
3(3-0-6) 

  สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
ชนิดต่าง ๆ โดยค านึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     Search, analysis, principles and art of writing Practice writing in 
various prose and poetry, taking into account creativity 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
THP3210 การพัฒนาทักษะการเขียน            

Writing Skills Development 
3(3-0-6) 

     หลักเกณฑ์และกลวิธีในการศึกษา การอ่าน การเขียน การใช้ค า  การล าดับ
ความคิด การวางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า การเขียนบทความ   การเขียนข่าว การ
เขียนเรียงความ การเขียนสรุปความจากการฟังและการอ่าน สามารถสื่อความคิดได้
ถูกต้องตามเปูาหมาย 
    Principles and strategies for study of reading, writing, word uses, idea 
sequencing, theme plating; writing of paragraph, news, and easy; writing 
summary form listening and reading; correct communication of idea as 
targeted 
 

THP3211 วรรณคดีการละคร  
Drama Literature 

3(3-0-6) 

      ความหมาย ประวัติ และความเป็นมาของวรรณคดีการละครทั้งฝุายตะวันตกและ
ตะวันออก ความเป็นมาและลักษณะของละครไทย ตลอดจน  ความเชื่อมโยงระหว่าง
วรรณคดีการละครกับศิลปะแขนงอ่ืน การฝึกจัดการแสดงละครอย่างน้อย 1 เรื่อง  
    Meaning, history and development of Thai drama both in the west 
and the east; development and characteristics of Thai drama; 
connection between drama literature and other arts; practices of drama 
literature at least 1 story 
 

THP3212 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 
Thai Language for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

        การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนเพ่ือติดต่อสื่อสารกิจธุระ การ
ใช้ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางการงาน การจัดท ารายงาน การ
เขียนหนังสือราชการ และการเขียนงานประเภทต่าง ๆ 
       Practices of skills on Thai language usage for communication in 
specific purposes; use of words and expression in professional 
correspondance and communication; business report writting; official 
letter writing 
 

THP3213 ศิลปะการอ่านตีความ 
Art of reading, Interpretation 

3(3-0-6) 

      ความหมาย  หลักการ กระบวนการการอ่านตีความ การสร้างความเข้าใจการอ่าน
ตีความในสื่อออนไลน์ ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
    Meaning, principles, process, reading, interpretation Creating 
understanding, reading, interpreting in online media Practice reading and 
interpreting both prose and poetry 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
THP3214 การสร้างแบบเรียนในศตวรรษที่ 21  

Creating a textbook in the 21st Century 
3(3-0-6) 

    วิธีการและแนวคิดการสร้างแบบเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์และประเมินค่า
แบบเรียนที่สร้างขึ้นสามารถน ากไปจัดการเรียนการสอนได้ในศตวรรษที่ 21  
    Methods and concepts of creating a learning model in the 21st  
century in order to be consistent with Thai language learning content 
According to the basic education curriculum Analyzing and evaluating 
the value of the created model can be taught in the 21st century 
 

THP3215 วรรณกรรมส าหรับเด็ก  
Children's Literature 

3(3-0-6) 

        ประวัติและลักษณะของวรรณกรรมเด็ก ทั้งร้อยแก้วและ ร้อยกรอง วรรณกรรม
เด็กท้ังไทย และสากล  กลวิธีการการแต่ง  รูปแบบ เนื้อหา ภาษา คุณค่า และการ
สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้วรรณกรรมเด็กท่ีมีต่อสังคม 
      History and characteristics of Children’s Literature : prose and verse; 
Thai and international Children’s Literature of forms and contents, 
languages; values and influences of Children’s Literature; And creating 
learning materials Children's literature on society 
 

THP3216 วรรณกรรมพุทธศาสนากับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
Buddhist Literature with Creative Criticism 

3(3-0-6) 

    วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบท
ของสังคมที่ส่งผลต่อวรรณกรรมพระพุทธศาสนา ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการ
ประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมพระพุทธศาสนา การน าเสนอบทวิจารณ์
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาได้อย่างสร้างสรรค์ 

Analyze the characteristics of Buddhism after receiving Western 
influences The context of society affecting Buddhism literature Criticism 
of literature, criticism and application of analytical criticism of Buddhist  

literature Presentation of creative literary criticism of Buddhism 
 

THP3217 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
Pali and Sanskrit in Relation to Thai 

3(3-0-6) 

     ประวัติ ความเปนมาของภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย  การเปรียบเทียบ
ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย วิธีการน า ค าบาลีและสันสกฤต
มาใชในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาบาลีและสันสกฤต ที่มีตอภาษาวรรณคดี และวิถี
ชีวิตในสังคมไทย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
   History and development of Pali and Sanskrit in relation to Thai; 
comparison of characteristics of Pali and Sanskrit with Thai; methods of 
bringing Pali and Sanskrit to use in Thai; influences of Pali and Sanskrit 
on literature and way of life of Thai society 
 

THP3218 การสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ 
Teaching Thai Language for Foreigners 

3(3-0-6) 

      การวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางของภาษาไทย กับโครงสรางของภาษาตางประเทศ  
การสรางบทเรียนภาษาไทยส าหรับชาวตางประเทศ ใหสอดคลองกับบริบททางสังคม  
แนวทางแกไขและพัฒนาการใชภาษาไทยส าหรับชาวตางชาติ 
     Comparative analysis of Thai language structure and foreign language 
structure; construction of Thai lesson for foreigners suitable for social 
context; guidelines for editing and development of Thai language use for 
the foreigners 
 

THP3219 ภาษาศาสตร์กับสังคม 
Linguistics and Society 

3(3-0-6) 

 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ศึกษาระบบเสียง ค า กลุ่มค า ข้อความ 
วิเคราะห์ภาษาท่ีใช้สื่อสารในสังคมตามวิธีทางภาษาศาสตร์ 

General knowledge of linguistics Study the word sound system, 
word group, analysis of language used in social communication 
according to linguistic methods 

 
THP3220 การแต่งค าประพันธ์ 

Composition  
3(2-2-5) 

        ศึกษาท่ีมา รูปแบบ กลวิธีการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่างๆ ฝึกแต่ง
ค าประพันธ์และฉันทลักษณ์ประเภทต่างๆ ที่ต้องใช้สอนในโรงเรียน ศึกษาภาษา  
วรรณศิลป์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและประเมินคุณค่าค าประพันธ์หรือกวีนิพนธ์ 
รูปแบบวิธีการสอนการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ  
    Study of sources, patterns, writing strategies, prose and poetry of 
various types Practice writing various compositions and prosodic types 
That must be taught in schools Study of literary language Analysis, 
comparison and evaluation of poetry or poetry Patterns of teaching 
methods, prose writing and poetry for various grade students 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
THP3221 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 

Literature and Creative Criticism 
3(2-2-5) 

     วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมอีสานหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคม
ที่ส่งผลต่อวรรณกรรมอีสาน ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์
วิจารณ์วรรณกรรมอีสาน การน าเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมอีสานได้อย่างสร้างสรรค์ 
   Analyze the characteristics of Isaan literature after receiving Western 
influences. The context of society affecting East literature Criticism of 
theories of literature and the application of analysis of Northeastern 
literature Creative presentation of East literature reviews 
 

THP3222 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
South East Asean Literature 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเรียนรู้  ประวัติศาสตร์  สังคม  วัฒนธรรม และวรรณกรรมของแต่ละ 
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ 
     Study, learn Social history, culture and literature of each 
10 countries in Southeast Asia 
 
 

THP4223 โครงการและสัมมนาภาษาไทย 
Project and Seminar 

3(2-2-5) 

      สืบค้น วิเคราะห์หลักการท าโครงการและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการก าหนด
ประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอในรูปแบบโครงงานและ
สัมมนาเชิงวิชาการ 
     Search, analyze the principles of the project and seminar in Thai 
language Practice in defining issues, searching for information, 
summarizing knowledge. And presented in the form of projects and 
academic seminars 
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 3.5 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.5.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นายอนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ  

34508 0037 XXX X 
อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ    
ราชวิทยาลัย 

2557 
2555 24 24 24 24 24 

2 นางสาวอุไรวรรณ  สิงห์ทอง 
3 6398 0014 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2553 
2547 

21 21 21 21 21 

3 นายสันติ  ทิพนา 
3 4508 0012 XXX X 
 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมไทย) 
 
ปวค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
วิทยาลัยการพลศึกษา
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2558 
 

2549 
 

2546 

24 24 24 24 24 

4 นางสาวเมตตา  ฟองฤทธิ์ 
1 4099 0040 XXX X 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2555 
2553 

21 21 21 21 21 

5 นางสาวเชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ 
8 4999 8800 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(วรรณคดีไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2556 
2550 

24 24 24 24 24 
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3.5.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1  นายอนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ  

34508 0037 XXX X 
อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
ราชวิทยาลัย 

24 24 24 24 24 

2  นางสาวอุไรวรรณ  สิงห์ทอง 
3 6398 0014 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21 21 21 21 21 

3  นายสันติ  ทิพนา 
3 4508 0012 XXX X 
 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมไทย) 
ปวค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
วิทยาการพลศึกษามหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

24 24 24 24 24 

4  นางสาวเมตตา  ฟองฤทธิ์ 
1 4099 0040 XXX X 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 21 21 21 21 

5  นางสาวเชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ 
8 4999 8800 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(วรรณคดีไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

24 24 24 24 24 

6  นางสาวชมบุญ  สุทธิปัญโญ 
1 4099 0052 XXX X 

อาจารย์ อ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18 18 18 18 18 

7  นางสาวหนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น 
3 6501 0091 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18 18 18 18 18 
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ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
8  นายชาญยุทธ  สอนจันทร์ 

3 4209 0116 XXX X 
 

อาจารย์ ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ศาสนศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

18 18 18 18 18 

9  นายเกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ 
3 3417 0016 XXX X 

อาจารย์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

12 12 12 12 12 

10  นายพรชัย  ผาดไธสง 
3 4510 0062 XXX X 

อาจารย์ ศศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
คม.(การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน) 
ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

12 12 12 12 12 

11  นายจักรพัฒน์  ภูมิพันธ์ 
3 4510 0062 XXX X 

อาจารย์ กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12 12 12 12 12 

12  นายส าเนียง  จุลเสริม 
3 4513 0021 XXX X 

อาจารย์ 
 

ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

12 12 12 12 12 

13  นายวิชิต  ก ามันตะคุณ 
5 3416 0001 XXX X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร) 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 12 12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
14  นางขอบฟูา  จันทร์เจริญ 

5 4511 0000 XXX X 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 

12 12 12 12 12 

15  นายสัจธรรม  พรทวีกุล 
3 3015 0085X XX X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

12 12 12 12 12 

16  นางสาวปิยธิดา  ศรีศิริ 
3 4599 0001X XX X 

อาจารย์ กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12 12 12 12 12 

17  นายสมร  ทวีบุญ 
3 3417 0005 XXXX 

อาจารย์ ปร.ด.(หลักสูตรและการเรียนการ
สอน) 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการเรียนการ
สอน) 
ศษ.บ.(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 12 12 12 12 

18  นายนิวัฒน์  สาระขันธ์ 
3 4609 0075 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) 
กศ.ม.(การประถมศึกษา) 
ศษ.บ.(มัธยม-คณิตศาสตร์) 
ศบ.(เศรษฐศาสตร์) 
กศ.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ      
ประสานมิตร 

12 12 12 12 12 



65 

 

  3.5.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

   คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  
 นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
  1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและ
ผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และ
ทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและ
การวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
  2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
  3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
และมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ต ารา หนัง สือ 
งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ  
  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพครูก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู แต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ จะให้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอมถัดไป 
 การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าเป็นต้องอาศัยครูพ่ีเลี้ยงใน สถานศึกษามีความ
พร้อมที่จะร่วมพัฒนาความเป็นครูให้กับนักศึกษา จึงต้องด าเนินการดังนี้ 
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  (1) คัดเลือกสถานศึกษาและคัดเลือกครูที่มีความพร้อม มีระบบการตอบแทนในรูป
ของการช่วยพัฒนาครูและพัฒนาสถานศึกษาหรือค่าตอบแทน 
  (2) ท าความตกลงกับสถานศึกษาให้ถือว่าการเป็นพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาเป็นงานในหน้าที่ครูและเป็นภาระหน้าที่ (Work load) ของครูเช่นเดียวกับงานอ่ืนๆ ใน
สถานศึกษานั้นๆ 
  (3) ให้ครูพ่ีเลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 
  (4) คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ท างานวิจัยร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แห่งวิชาชีพครู  
  (5) ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานของครูพ่ีเลี้ยงและผลงานของสถานศึกษาร่วม
พัฒนาวิชาชีพครูต่อสภาวิชาชีพครูเพ่ือประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องให้นักศึกษาฝึกในสถานการณ์จริง และ

เสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือให้พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
 4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร

และความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  
  1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

  2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก/รายงานผลการจัดการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 

   4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การสอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 
 4.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
  นักศึกษาต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งก าหนดผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
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 4.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  ให้หลักสูตรก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปีการศึกษา โดยอาจมีการจัด
กิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม อาทิ 
 (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
 (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 (5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การปูองกันโรค และเพศศึกษา 
 (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
 (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
 (11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ก าหนดให้ท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หัวข้อของงานวิจัย
จะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาหรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม มีรายงานการวิจัยที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
  5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคปลาย  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  ภาคต้น   ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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 5.4 การเตรียมการ 
  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์หรือออนไลน์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 

 5.5 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้
ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามเวลา
ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการที่สาขาวิชามอบหมาย 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  - สอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพอันเหมาะสมของ
นักศึกษาครู ในกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษาและ
ปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาพร้อมทั้งสอดแทรก
บุคลิกภาพในรายวิชาเรียนหรือชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบการ
สร้าง วินัยในตนเอง จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ให้แต่ละรายวิชาต้องมีการก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน โดยมีการหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม ไม่ให้นักศึกษาคนเดิมท าหน้าที่เดิม
ซ้ า ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างทั้งภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 - ฝึกการสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การส่งแบบฝึกหัดให้ครบและทันเวลา การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการ
แต่งกายเรียบร้อยในชั้นเรียน 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ภาวะผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 

 - จัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี 
 - จัดให้เรียนรายวิชาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
     2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน 
     3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตย  
     4) มีจิตส านึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์และสังคม มีน้ าใจและความเสียสละ 
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
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            2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกรายวิชา 
     2) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยน า
สิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
     3) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 

      2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามก าหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
     2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
     3) ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถของ
ตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน 
     4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านสุขภาพ 
อาหาร อารมณ์ การออกก าลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับจิตวิญญาณ 
     2) มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล  
     3) มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมาย 
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
     4) มีความรอบรู้สากลที่จ าเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ 
อาเซียนและโลก 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงานกลุ่ม 
การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ 
และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ คือ 
     1) การทดสอบย่อย 
     2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
     3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาท า 
     4) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือโครงการ 
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     5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2.3 ทักษะทางปัญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี 
     2) สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็น
และสื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ 
     3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
     4) มีทักษะในการท างาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง
ได้อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) การวิเคราะห์และน ามาสู่การอภิปรายกลุ่ม 
     2) ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากสภาพจริง 
     3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 

      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางทางปัญญา 
     ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน จากการปฏิบัติงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การทดสอบโดยใช้การสอบ
กลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
     3) มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมท างาน 
     2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผู้น า ผู้ตามที่ดี 
     (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและบุคคลทั่วไป 

      2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
     1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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     2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้น า ผู้ตามจากสถานการณ์การเรียน
การสอนที่ก าหนดให้ท า 
     3) ประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

   2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ  
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

   3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

และใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่สนใจในการสื่อสารที่จ าเป็นได้ 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
     1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
     2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
     3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
และสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

      2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     จากการประเมินเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

   1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้  
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
     2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
     3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการท ารายงานและกิจกรรมในห้องเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    
GEN1102    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

     English for Beginners 
                   

GEN1103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ
     English for International  
     Communication 

                   

GEN1104    ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 
                 Japanese for Beginners 

                   

GEN1105    ภาษาจีนพื้นฐาน 
                 Chinese for Beginners 

                   

GEN1106    ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 
                 Vietnamese for Beginners 

                   

GEN1107    ภาษาลาวพ้ืนฐาน 
                 Lao for Beginners 

                   

GEN1108    ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
                 Thai for Communication  

                   

GEN1109    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 
                 English for Professional  
                 Communication 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                    

GEN2104    สุนทรียภาพ 
                Aesthetics 

                   

GEN2105    จริยธรรมกับชีวิต 
     Morality and Life 

                   

GEN2106    ทักษะชีวิต 
     Life Skills  

                   

GEN2107    ทักษะการรูส้ารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 
                 ในศตวรรษที่ 21 

          Information Literacy Skill for Learning  
          in 21st Century 

                   

GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
     21st Century Skills for Living and 
     Occupations 

                   

GEN2109    การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร 
                 ในที่สาธารณะ 

     Personality Development and Art in 
     Public Communication 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ 
                 Introduction to Profession 

                   

GEN2111    สมาธเิพื่อพัฒนาชีวิต 
                Meditation for Life Progress 

                   

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    

GEN3101   สังคมและวิถีโลก 
   Global Society and Living 

                   

GEN3102   กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
    Law for Living  

                   

GEN3103   การเมืองการปกครองไทย 
   Thai Politics and Government 

                   

GEN3104   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
               Citizenship and Social Responsibility 

                   

GEN3105   ร้อยเอด็ศึกษา 
                Roi Et Studies 

                   

GEN3106    ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 
                The King’s Wisdom for Local 
                Development 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEN3107    สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต 
                 Life Dynamics in Environment 

                   

GEN3108    การจัดการส านักงานสมัยใหม ่
                 Modern Office Management 

                   

GEN3109    ผู้ประกอบการสมัยใหม ่
                 Modern Entrepreneur 

                   

GEN3110    ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยั 
                 Life Skills for Undergraduates 

                   

GEN3111    การรูเ้ท่าทันสื่อ 
     Media Literacy 

                   

GEN3112    การพยากรณ์ทางสังคม 
    Social Forecasting 

                   

GEN3113    ภูมิปญัญาไทยและการบ าบัดเสรมิ 
     Thai Wisdom and Complementary  

                 Therapy 
                   

GEN3114    กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                 Laws and Professional Ethics 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

GEN4101    การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ   
                 Exercise and Recreation for Health 

                   

GEN4106    วิทยาศาสตร์ และสิง่แวดล้อมเพื่อคณุภาพชีวิต 
                   Science and Environment for Quality of life          

                   

GEN4107    ชีวิตและเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม ่    
     Life and Modern Technology 

                   

GEN4108    การคิดและการตดัสนิใจ 
     Thinking and Decision Making 

                   

GEN4109    การคิดเชิงเหตุผล 
     Logical Thinking 

                   

GEN4110    การเกษตรกับคณุภาพชีวิต 
                 Agriculture and Quality of Life 

                   

GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ  
                 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                 Sustainable Agricultural Resources and  
                 Environment Management 

                   

GEN4112    เกษตรวิถีไทย 
                 Thai Lives Agriculture 

                   



78 

 

78 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะด้าน) 
 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
  3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
   2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action 
Learning) 
   3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
   4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
   7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
   2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
   4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
   5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
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   6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
   7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.2 ความรู้ 
  3.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 
   3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
   4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 
   5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราซาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยีนและ น่ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมซน 
  3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
   3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
   4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
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   5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
   7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
   8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based 
learning ) 
   10) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
   2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของ
ความรู้ 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 
  3.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน  เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
   2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking 
skills) 
   3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
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   4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based 
Learning) 
   6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation 
Development ) 
   8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed 
Learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
   2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเซิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 
   2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดขอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3) มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปูญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ขุมซนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 



83 

 

83 

  3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
   2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through 
Action) 
   3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองาน
วิชาการ 
   4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)  
   7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
   3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดีใน การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
   3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  3.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา
จากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
   2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณา
การการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษา 
   2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 3.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  3.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) สามารถเลือกใช้ปรัซญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิซา การ
ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่
มีข้อจ ากัดทางกาย 
   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการ
การท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนาด้วยความความชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดขอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด 
   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ืออ านวย
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ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 
   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
   3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
   1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
integrated learning: WIL) 
   2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ผนวก วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
   3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
   7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive based learning ) 
  3.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
   2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับคร ู

Psychology for Teachers 
                        

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for 
Teachers 

                        

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

                        

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวญิญาณความเป็นคร ู
Ideology and Spirituality of Teachers 

                        

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovational and Educational Technology 

                        

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 

Science of Pedagogy 
                        

TEP3108 การประกันคณุภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

                        

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
Learning Measurement and Evaluation 

                        

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
Research and Development in Innovation 
and Learning 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 6 3 3 4 7 7 1 1 2 7 5 4 2 6 5 4 4 2 4 4 3 6 4 6 
รอง 3 2 4 2 0 0 2 5 1 1 2 0 0 2 2 2 2 1 4 2 1 0 2 2 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (59.26) 18 (69.23) 16 (84.21) 17 (73.91) 10 (58.82) 23 (76.67) 
รอง 11 (40.74) 8 (30.77) 3 (15.79)  6 (26.09) 7 (41.18) 7 (23.33) 

รวม 27 26 19 23 17 30 
อันดับความส าคัญ 2 3 5 4 6 1 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
                        

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

                        

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

                        

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 

รอง 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 01 1 0 1 1 0 
รวมรายด้าน 

 
หลัก 16 (100.00) 14 (70.00) 7 58.33) 11 (68.75) 9 (75.00) 17 (85.00) 

รอง 0 (0.00) 6 (30.00) 5 (41.66) 5 (31.25) 3 (25.00) 3 (15.00) 
รวม 16 16 20 12 16 12 

อันดับความส าคัญ 2 2 1 3 2 3 
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ผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอ 

 
 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบังคับ 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THP1101 การฟัง และการพดูส าหรับครภูาษาไทย                         

THP1102 ศิลปะการอ่านออกเสียง                         

THP1103 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ                         

THP1104 หลักภาษาไทย                         

THP2105 พัฒนาการของภาษาไทย                         

THP2106 ภาษาศาสตรส์ าหรับครภูาษาไทย                         

THP2107 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรยีน                         
THP3108 การออกแบบและการเรียนรู้วิชาภาษาไทย                         

THP3109 การออกแบบและผลติสื่อการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบังคับ 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหสั รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THP3110 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
               

 
        

THP3111 คติชนวิทยา                         
THP3112 การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย                         

THP4123 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                         

THP4124 การวิจัยทางภาษาไทย                         

รวมรายข้อ หลัก    3 2 9 1 2  3 2 1 2 1  1     2 3  1 
รอง 2 3 2 1       4   5 3 2  2 2  1 2 3  

รวมรายด้าน หลัก 3(27.27) 14(100.00) 6(60.00) 4(28.57) 0 6(50.00) 
รอง 8(72.73)  4(40.00) 10(71.43) 4(100) 6(50.00) 

รวม 11 14 10 14 4 12 
อันดับความส าคัญ 3 1 4 1 5 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก 

(วิชาเอกกลุ่มวิชาภาษาไทย) 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THP1201 วรรณกรรมนิทาน                         

THP1202 การใช้ภาษาในสังคมออนไลน ์                         

THP2203 พัฒนาการภาษาและอักษรถิ่นสาน                         

THP2204 วรรณคดีไทยข้ามมติิสมัย                         
THP3205 นันทนาการทางภาษาไทย                         

THP3206 วรรณกรรมอีสานกับการวิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค ์

               
 

        

THP3207 แนวทางการศึกษาวรรณคดไีทย                         

THP3208 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต                         

THP3209 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสรา้งงานเขียน                         
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก 

(วิชาเอกกลุ่มวิชาภาษาไทย) 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
THP3210 การพัฒนาทักษะการเขียน                          

THP3211 วรรณคดีการละคร                         

THP3212 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                         

THP3213 ศิลปะการอ่านตีความ                         

THP3214 การสร้างแบบเรียนในศตวรรษที่ 21                          

THP3215 วรรณกรรมเด็ก                          

THP3216 วรรณกรรมพระพุทธศาสนากับการวิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค ์

               
 

        

THP3217 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย                         

THP3218 การสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาต ิ                         

THP3219 ภาษาศาสตร์กับสังคม                         

THP3220 การแต่งค าประพันธ์                         

THP3221 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสรา้งสรรค ์                         

THP3222 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                          
THP4223 โครงการและสัมมนาภาษาไทย                         
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รวมรายข้อ หลัก 
1 1 2 1 2 

1
5 

5 1  4 4 2 1 3 1 
2 

 2   2 4 1  

รอง 3 4 1 2      1 2 3 2 8 1 2  7 4  2 6 5  
รวมรายด้าน หลัก 5(33.33) 23(100) 10(62.50) 7(35.00) 2(15.38) 7(35.00) 

รอง 10(66.67)  6(37.50) 13(65.00) 11(84.62) 13(65.00) 
รวม 15 23 16 20 13 20 

อันดับความส าคัญ 4 1 3 2 5 2 
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4. ความคาดหวังของผลลัพท์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพท์การเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละช้ันปี 
ปีที่ 1 มีความเข้าใจหลักจิตวิทยาส าหรับครู หลักปรัชญาการศึกษา สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู  มีทักษะ
ทางภาษาไทย มีความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย 

ปีที่ 2 สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการสอน 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและศาสตร์ด้านการสอน สามารถเตรียมการ
สอนภาษาไทย เพ่ือเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้และมีทักษะด้านภาษาไทยที่ดี 

ปีที่ 3 มีความเข้าใจหลักประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เข้าใจหลัก
วิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทาง
ภาษาไทย มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่การวิจัยและการพัฒนาชุมชน 

ปีที่ 4 สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ครูได้อย่างมีคุณภาพ เป็นเลิศด้านการ
สอนภาษาไทยอย่างบูรณาการและสนใจใฝุรู้ในศาสตร์ด้านภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



96 

 

96 

หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนผลการเรียน 
 1.1 การวัดผลการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
S 
 
U 
 
I 
 
Au 
 
W 
 
R 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 

พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 

อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 

ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 
(Satisfactory) 

ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
(Unsatisfactory) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
(Incomplete) 

การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(Audit) 

การได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียน 
(Withdrawn) 

การเรียนรายวิชาซ้ า 
(Repeated) 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 * หมายเหตุ การแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา   
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 2.3 สถานศึกษาที่รับนิสิต / นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก 
มีการประเมินนิสิต / นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภา
ก าหนด 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยต้องศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเป็นผู้ที่
มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับคณาจารย์ 
 1.1 คณาจารย์ใหม่ 
  1.1.1 การปฐมนิเทศ 
  1.1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์
วิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  1.1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อ
ผลิตผลงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
  1.1.4 การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับคุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ 
 
 1.2 คณาจารย์ประจ า 
  1.2.1 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
  1.2.2 การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
  1.2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.2.4 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องศึกษาดูงาน หรือ เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 
ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและการท าผลงานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนา น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
  2.2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  2.2.4 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานสาขาวิชา
เป็นประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีและรองคณบดีฝุายวิชาการท า
หน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสตูร และพัฒนาหลักสูตร
ให้ก้าวทันกระแสความปลี่ยน
แปลงโดยมีบุคลากรผูส้อน ที่
เป็นผู้น าดา้นการพัฒนา องค์
ความรู้และสามารถผลติ
บุคลากรที่มคีวามรู ้ทักษะ  
ที่ตรงต่อความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

1. จัดหลักสตูรใหม้ีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพคร ูตามที่คุรสุภา
ก าหนด 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงทุก ๆ 4 ปี 
3. ก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอน 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสรมิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้ไปศึกษาดูงาน ในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
5. ส ารวจความต้องการ
ความรู ้ทักษะของนักศึกษา เพื่อ
น ามาพัฒนาหลักสูตร 
6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิตจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้กับ
มาตรฐานที่ครุุสภาก าหนดความทนัสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ใน 4 ปี  
3. มีจ านวนอาจารยผ์ู้สอนมคีุณวฒุิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโท ในสาขาทางการศกึษา
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90 
 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 
5. มีการน าผลการประเมินผลการส ารวจ
ความต้องการความรู ้ทักษะของบัณฑิต
มาปรับปรุงหลักสตูร  
 
6. มีการน าผลการประเมินความพงึพอใจ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑติมาปรับปรุง
หลักสตูร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุก กระตุ้นให้เกิดความใฝุรู้ 
เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ เน้น
ประสบการณจ์ริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา การ
เรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบตัิ มีแนวทางการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษา
เรียนรู้ประสบการณ์การท างานใน
สาขาวิชาชีพคร ู 

1. มีแผนการสอนและสื่อการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. มีจ านวนวิชาเรียนที่มภีาค ปฏบิัติ
วิชาชีพครู มากกว่า 1 รายวิชา  
 
 

3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสตูรอย่างสม่ าเสมอ 
 

1. ประเมินหลักสตูรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน 
และภายนอก 
2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย 

1. มีรายงานผลการประเมินหลักสตูรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน 
และภายนอกทุก ๆ 4 ปี  
2. มีฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ ์เครื่องมือ วิจัย งบประมาณ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา 
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสตูรและการเรียนการสอนโดย
นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา 

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา 
 
 
 
3. มีการน าผลการประเมินความพงึพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียนการสอนของ
นักศึกษาน ามาปรับปรุง 

4. ผู้เรียนท่ีส าเรจ็การศึกษา
ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด เพือ่ให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความต้องการของการใช้ครู
ของประเทศ 

1. จัดท าแผนระยะสั้นในการ
ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของ
ผู้เรยีนให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่
สถาบันก าหนด 
2. หากในกรณีที่ผลการประเมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ผู้เรยีนมีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากวา่
เกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด สถาบันต้อง
รายงานกระบวนการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
3. ในปีท่ี 5 ของวงรอบการใช้
หลักสตูร ให้สถาบัน/หลักสตูร
ทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่ าของ
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นกว่าเดิม และ
ควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ าตาม
นโยบายของรัฐบาล 
4. ก าหนดเปูาหมายระยะยาว 5 ปี 
เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้น
ต่ าตามนโยบายของรัฐบาล 

1. ก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนท่ี
ส าเรจ็การศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่แตล่ะหลักสูตร
ก าหนด 
2. ให้สถาบันรายงานกระบวนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตาม
แนวทางที่เหมาะสม 
 
 
 
3. ก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนท่ี
ส าเรจ็การศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้ในการก ากับ 
ติดตาม และส่งเสริมให้บณัฑิตที่ประกอบ
วิชาชีพครูมีความสามารถในการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษได้จริง 
4. ในระยะ 5 ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาตอ้งมี
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล 

 
2. บัณฑิต  
 คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยศึกษา เป็นไปตามคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคใ์น มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) 
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรพิจารณาจากภาวะการมีงานท า โดยพิจารณา
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
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3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร ตามแนวคิดปรัชญาหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการปูองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย์  
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ด้านภาษาไทยศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการคัดเลือก อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมินผล การจัดท า มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
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 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
  หลักสูตรมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีความเหมาะสมกับจ านวนของนักศึกษา ที่รับเข้า
ศึกษาในหลักสูตร มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 
5. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้าน
ส าคัญ คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด หลักสูตรการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการวางระบบผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ นักศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับศูนย์วิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
 
 6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ า 
  2) ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของทรัพยากรการเรียนการสอน 
  3) สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 
5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 
ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 - 5 จากตารางตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงาน และ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ 
หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนหรือ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหา
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถาม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทน
คณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ (web site) เฟซบุ๊ก เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง                
ของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตการวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่
ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 หลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย 
ในการปรับปรุงย่อยควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท า
ไดทุ้ก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. นายอนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ  
   1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
   1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 
ปริญญาตรี พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา               

ลงกรณราชวิทยาลัย 
2555 

 
1.3 เอกสารประกอบการสอน 

อนันตศักดิ ์พลแก้วเกษ.  (2559). การพัฒนาการอ่าน. ร้อยเอ็ด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ร้อยเอ็ด. 174. 

จักรกริช  โพธิ์ศรี, เมตตา ฟองฤทธิ์, หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น, ชาญยุทธ  สอนจันทร์, อุไรวรรณ   
  สิงห์ทอง, อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ, เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ, สันติ  ทิพนา,...ชมบุญ   
  สุทธิปัญโญ. (2561). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ร้อยเอ็ด. 144. 
อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ.  (2562). วรรณกรรมอีสาน. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.  

258. 
1.4 ผลงานทางวิชาการ  
      1.4.1  หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ.  (2557).  วัจนลีลาในภาษา. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.  

166. 
1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ.  (2557).  การสร้างสรรค์ตัวบทและบทบาทของหมอล าคณะบ้าน 
ร่มเย็น จังหวัดมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์, (2), 123 – 138. 

อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ.  (2558).  การตั้งชื่อคณะหมอล าเรื่องต่อกลอน. การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, (3), 120 – 130. 

อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ. (2558). ปริทัศน์มงคลสูตรค าฉันท์. สารศิลป์ภาษาไทย,                       
  1(1), 21-24. 
อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ.  (2562). คติชนวิทยา. ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 238. 
อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ.  (2559).  ถอดรหัสความเป็นอีสานผ่านสัญญะในเซ็นทรัลพลาซ่า 

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. วิถีสังคมมนุษย์, 4(1), 136 -152. 
อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ. (2559). ปริทัศน์อุเทนค าฉันท์. สารศิลป์ภาษาไทย, 2(2),  

2 – 16. 
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อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ และภาวินี  ห้องแซง.  (2559).  วิเคราะห์วรรณศิลป์ในบทเพลงกล่อมเด็ก 
ของคนภูไท ต าบลห้องแซง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 
11(2),  25 – 34. 

อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ.  (2560).  เซ็งเป็ด : ความรักนั้นนิรันดร. สารศิลป์ภาษาไทย, 3(3), 45 –  
61. 

อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ.  (2561).  การศึกษาตัวบทและบทบาทของผีปูุตา ต าบลท่าม่วง  
  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.วิถีสังคมมนุษย์, 6(1), 154 -172.  
อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษและเกียรติศักดิ์  พิกุลศรี.  (2561).  วรรณกรรมอีสานเรื่อง “ท้าวยี่”: ศึกษา 

วิเคราะห์เชิงอุดมการณ์ ตัวละคร. แพรวา,  5(1), 75 – 92. 
อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ และโชคชัย  ทศกรณ์.  (2561). ศึกษาตัวบทและความเชื่อเรื่องพระคาถา 

หมวดมหาเสน่ห์ของอาจารย์อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ. ธรรมทรรศน์, 8(1), 13 – 22.  
อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ และชาญยุทธ  สอนจันทร์.  (2561). ศึกษาวัฒนธรรมการตั้งชื่อคณะหมอล า 

เรื่องต่อกลอนในภาคอีสาน. ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 7(2),  26 – 50. 
 
    1.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
             - 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
2.  นางสาวอุไรวรรณ  สิงห์ทอง  
   2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
   2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2553 

ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

 
    2.3  เอกสารประกอบการสอน 
อุไรวรรณ สิงห์ทอง.  (2558). ภาษาและวัฒนธรรม .ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 
 257. 
อุไรวรรณ สิงห์ทอง.  (2558). วรรณกรรมนิทาน.ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 
 214. 
อุไรวรรณ สิงห์ทอง.  (2560). พัฒนาการภาษาและอักษรไทย. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัย      
 ราชภัฏร้อยเอ็ด. 333. 
จักรกริช  โพธิ์ศรี, เมตตา ฟองฤทธิ์, หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น, ชาญยุทธ  สอนจันทร์, อุไรวรรณ   
  สิงห์ทอง, อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ, เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ, สันติ  ทิพนา,...ชมบุญ   
  สุทธิปัญโญ. (2561). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ร้อยเอ็ด. 144. 
 
2.4 ผลงานทางวิชาการ  
2.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
2.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
อุไรวรรณ  สิงห์ทอง. (2558).  ความเจ้าชู้ของตัวละครเอกในวรรณคดีไทย. สารศิลป์ 

ภาษาไทย, 1(1), 20-25. 
อุไรวรรณ  สิงห์ทอง. (2559).  ประวัติศาสตร์พม่าเพ่ือนบ้านไทย. สารศิลป์ภาษาไทย,  

2(2), 37-39. 
อุไรวรรณ  สิงห์ทอง. (2560).  ลักษณะภาษาที่ปรากฏในสมัยอยุธยา.สารศิลป์ภาษาไทย,  

3(3), 6-13. 
จักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม, วิไลวรรณ  เข้มข้น, กมลลฏา  นาคแทน, อุไรวรรณ  สิงห์ทอง. (2560).  
 ปัญหาการเขียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติและนานาชาติ “ท้องถิ่นภิวัฒน์”, (2), 32-38. 
อุไรวรรณ  สิงห์ทอง, หนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น, เจนจิรา  แก้วกาศ,จักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม.  (2560).  
 การศึกษาบทบาทของค าทวยที่มีผลต่อการด าเนินของคนอีสาน : กรณีศึกษาบ้าน 
 ขี้เหล็ก บ้านร่องค า และบ้านสมสะอาด ต าบลลุมพุก อ าเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร.  
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ท้องถิ่นภิวัฒน์”, (2),499-508. 
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อุไรวรรณ  สิงห์ทอง, วิไลพร  สารธิมา, จักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม, วไิลลักษณ์  ตรีเมฆ, รัศมี  ราชบุรี.   
 (2561). การวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง กระบือบาล  ของด ารง  อารี 
 กุล พ.ศ.2554. การประชุมวิชาการระดับชาติ, (5),918-927. 
มิลตรา  ศรีวิชา, อุไรวรรณ  สิงห์ทอง, หนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น, เมตตา  ฟองฤทธิ์, เชอร์รี่  เกษม 
 สุขส าราญ, จักรกริช  โพธิ์ศรี, ทแก้ว  แกล้วกล้า, จักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม, รัศมี  ราชบุรี.   
 (2561). การศึกษาบทบาทและอุดมการณ์ของขุนพลภูพาน “เตียง  ศริิขันธ์” ที่มีต่อ 
 ชาวจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ, (5),928-937. 
อุไรวรรณ  สิงห์ทอง, หนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น, เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ, แสงระวี  ทวีรัตน์,  
 จักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม, รัศมี  ราชบุรี. (2561). การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร 
 ที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง บ่วงหงส์  ของก่ิงฉัตร. การประชุมวิชาการระดับชาติและ 
 นานาชาติ, (2),1028-1037. 
 
2.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 - 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

3.  นายสันติ  ทิพนา  
   3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
   3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมไทย) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

2558 
 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 
ปวค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
วิทยาลัยการพลศึกษา
มหาสารคาม 

2549 
 

2546 

 

 
    3.3  เอกสารประกอบการสอน 
สันติ ทิพนา. (2559).  การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทย. ร้อยเอ็ด :  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 115 
สันติ ทิพนา.  (2559). การพัฒนาทักษะการเขียน. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 
  202 
สันติ ทิพนา.(2560). การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทย. ร้อยเอ็ด :   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.265 
สันติ ทิพนา.(2561). การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทย. ร้อยเอ็ด :  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.274 
จักรกริช  โพธิ์ศรี, เมตตา ฟองฤทธิ์, หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น, ชาญยุทธ  สอนจันทร์, อุไรวรรณ   
  สิงห์ทอง, อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ, เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ, สันติ  ทิพนา,...ชมบุญ   
  สุทธิปัญโญ. (2561). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ร้อยเอ็ด. 144. 
3.4 ผลงานทางวิชาการ  
     3.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
สันติ  ทิพนา  (2561). การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  

ร้อยเอ็ด :  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 278 
     3.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
สันติ ทิพนา. (2559). วาทกรรมความรักชาติผ่านบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

(คสช.). วิถีสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 4(1), 174-201.                   
สันติ  ทิพนา. (2559)  ต านานการก าเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอุษาคเนย์. สารศิลป์ 

ภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาไทย.  2 (2), 17-27. 
สันติ ทิพนา. (2559). เพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาขัดศีลธรรมในบทเพลงลูกทุ่งในรอบทศวรรษ                          

(พ.ศ.2549-2559). ครุศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 14(1) ,11-21. 
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สันติ  ทิพนา.  (2560). วาทกรรมการสร้างสรรค์ในบทเพลง 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ  
ประชาธิปไตยม่ันคง  ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.). แพรวากาฬสินธุ์.   
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 4(1), 103-117. 

สันติ  ทิพนา. (2560). ทักษะการพูดในศตวรรษท่ี 21. สารศิลป์ภาษาไทย.                         
สาขาวิชาภาษาไทย 3(3) ,29-44. 

สันติ  ทิพนา และราตรี ทิพนา. (2560)  วาทกรรมผัวเมียในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานที่มี 
อิทธิพลต่อสังคมไทย. กสทช.ปี 2560. 1(1), 452-472. 

สันติ  ทิพนา, ราตรี ทิพนา. (2561)  วาทกรรมความยากจนของคนอีสานในบทเพลงลูกทุ่ง                  
ของต่าย อรทัย. วิถีสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 6(1), 18-51.  

สันติ ทิพนา. (2561). การใช้วัจนกรรมจากบทเพลงที่ขับร้องโดยจินตรา พูลลาภ.                         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  
9(1), 61-72. 

สันติ ทิพนา, ราตรี ทิพนา, และพิสมัย บุญอุ้ม. (2561). แนวคิดปละกลวิธีการน าเสนอใน 
วรรณกรรมนวนิยายเรื่อง ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ของวีรพร นิติประภา.  
ศรีวนาลัยวิจัย. 8(1), 87-101. 

สันติ ทิพนา และราตรี ทิพนา (2561). เจ้าปูุปรางค์กู่ : คติความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และ 
 พิธีกรรม ต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ร้อยเอ็ด. 12(1), 237-245. 
สันติ ทิพนา และ ราตรี ทิพนา .(2561). ปรากฏการณ์การโหยหาหรือถวิลหาอดีตในบทเพลง                   
 ลูกทุ่งของไผ่  พงศธร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 ครัง้ที่ 3  วันที 11-12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม. 37. 
สันติ  ทิพนา. (2561). ภาพลักษณ์ผู้หญิงสมัยใหม่ในบทเพลงลูกทุ่งของใบเตย อาร์สยาม.                      

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 20(2), 25-37.  
สันติ  ทิพนา. (2562). วาทกรรมที่ปรากฏในบทเพลงของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา   
 นายกรัฐมนตรี. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 16(1), 345-362. 
สันติ  ทิพนา. (2562). ปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมที่ปรากฏในบทกวีรางวัลพานแว่น 
 ฟูา ประจ าปี 2561. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช 
 ภัฏอุบลราชธานี. 10(1), 52-67 
 
    3.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4.  นางสาวเมตตา  ฟองฤทธิ์  
   4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
   4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 
ปริญญาตรี ศศ.บ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 

 

4.3 เอกสารประกอบการสอน 
จักรกริช  โพธิ์ศรี, เมตตา ฟองฤทธิ์, หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น, ชาญยุทธ  สอนจันทร์, อุไรวรรณ   
  สิงห์ทอง, อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ, เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ, สันติ  ทิพนา,...ชมบุญ   
  สุทธิปัญโญ. (2561). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ร้อยเอ็ด. 144. 
 
4.4 ผลงานทางวิชาการ  
     4.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  

- 
     4.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
เมตตา  ฟองฤทธิ์. (2558). ภาษาไทยแปลกไปปป. สารศลิป์ภาษาไทย. 1(1), 37 - 38. 
เมตตา  ฟองฤทธิ์. (2559). บุคลาธิษฐานที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งของไผ่ พงศธร. สารศิลป์ 

ภาษาไทย. 2(2), 5 - 11. 
มิลตรา  ศรีวิชา, อุไรวรรณ  สิงห์ทอง, หนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น, เมตตา  ฟองฤทธิ์, เชอร์รี่  เกษม 
สุขส าราญ, จักรกริช  โพธิ์ศรี, ทแก้ว  แกล้วกล้า, จักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม, รัศมี  ราชบุรี.   
 (2561). การศึกษาบทบาทและอุดมการณ์ของขุนพลภูพาน “เตียง  ศิริขันธ์” ที่มีต่อ 
 ชาวจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ, (5), 928-937. 
 
      4.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
        - 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
5.  นางสาวเชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ  
   5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
   5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม.(วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2550 

 
   5.3  เอกสารประกอบการสอน 
จักรกริช  โพธิ์ศรี, เมตตา ฟองฤทธิ์, หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น, ชาญยุทธ  สอนจันทร์, อุไรวรรณ   
  สิงห์ทอง, อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ, เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ, สันติ  ทิพนา,...ชมบุญ   
  สุทธิปัญโญ. (2561). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ร้อยเอ็ด. 144. 
 
5.4 ผลงานทางวิชาการ  
     5.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
             - 
     5.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ. (2558). โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย: กวีนิพนธ์ไทยก าลัง 

หายไปจากแผ่นดิน. สารศิลป์ภาษาไทย. 1(1),15-19. 
เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ. (2560). “ระเด่นลันได” ตัวละคที่ฉีกกฎความเป็นพระเอก.         

สารศิลป์ภาษาไทย, 3(3), 1-5. 
มิลตรา  ศรีวิชา, อุไรวรรณ  สิงห์ทอง, หนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น, เมตตา  ฟองฤทธิ์, เชอร์รี่  เกษม 
 สุขส าราญ, จักรกริช  โพธิ์ศรี, ทแก้ว  แกล้วกล้า, จักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม, รัศมี  ราชบุรี.   
 (2561). การศึกษาบทบาทและอุดมการณ์ของขุนพลภูพาน “เตียง  ศิริขันธ์” ที่มีต่อ 
 ชาวจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ, (5), 928-937. 
อุไรวรรณ  สิงห์ทอง, หนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น, เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ, แสงระวี  ทวีรัตน์,  
 จักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม, รัศมี  ราชบุรี. (2561). การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านมืดของตัวละคร 
 ที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง บ่วงหงส์  ของก่ิงฉัตร. การประชุมวิชาการระดับชาติและ 
 นานาชาติ, (2), 1028-1037. 

 
     5.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
          - 
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะ 
และประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 
4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 023 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 024 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ช 
การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 
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การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 

 
ข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชา 

(แนบท้าย มคอ.1) 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

1.หลักภาษา 

     -ลักษณะและโครงสร้างของ
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
     -ระบบเสียง ระบบค า ประโยค 

     -อรรถศาสตร์ 
     -ฉันทลักษณ์ 
     -ลักษณะโครงสร้างของ
ภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี 
สันสกฤต เขมร ฯลฯ 

     -วิวัฒนาการภาษาไทย 

- หลักภาษาไทย 
- ภาษาศาสตร์ส าหรับครู
ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
- พัฒนาการของภาษาไทย 
 

- ภาษาศาสตร์กับสังคม 

- ภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย 

- พัฒนาการภาษาและอักษร
ถิ่นอีสาน 

- การสอนภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติ 

2.วรรณคดี วรรณกรรมและ
วัฒนธรรมไทย 

     -วรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ 
วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรม
ท้องถิ่น วรรณกรรมทางการศึกษา 
วรรณกรรมทางศาสนา บทละคร
ไทย ฯลฯ 

     -วิถีชีวิตไทย คุณธรรม 
จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา
ไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ
วรรณคดี 

- แนวทางการศึกษาวรรณคดี
ไทย 
- พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
- วรรณกรรมกับการวิจารณ์
อย่างสร้างสรรค์ 
- วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือ
เรียน 
- คติชนวิทยา 
 

-วรรณกรรมอีสานกับการ
วิจารณ์อย่างสรรค์ 
- วรรณคดีไทยข้ามมิติสมัย 

- วรรณกรรมนิทาน 

-วรรณคดีการละคร 

-วรรณกรรมส าหรับเด็ก 

-วรรณกรรมพุทธศาสนากับ
การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
- วรรณกรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 

3.ทักษะการใช้ภาษา 

     -หลักเกณฑ์และลักษณะการ
ใช้ภาษาไทย ปัญหา และการ
แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย 

     -ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 

     -พลังภาษา (ศิลปะการใช้
ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ) เช่น 
การพูดในโอกาสต่าง ๆ การใช้
ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 

- การฟัง การดูและการพูด
ส าหรับครูภาษาไทย 
- การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 
- ศิลปะการอ่านออกเสียง 
- ความคิดสร้างสรรค์กับการสรร
สร้างงานเขียน 
- การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

-การใช้ภาษาไทยในสังคม
ออนไลน์ 
- การพัฒนาทักษะการเขียน 

- ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 

- ศิลปะการอ่านตีความ 

- การแต่งค าประพันธ์ 
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ข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชา 
(แนบท้าย มคอ.1) 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

-ร้อยแก้วและร้อยกรองเพ่ือสร้าง
สุนทรียภาพทางภาษา 

     -การเขียนเรียงความ บทความ 
ย่อความ การแต่งค าประพันธ์ การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิง
วิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 

     -ทักษะการคิดและการใช้
ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้
ภาษาในชีวิตประจ าวันและทักษะ
การใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     -การใช้ภาษาเพ่ือวิชาการและ

วิชาชีพ 

  

4.ทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 

     -การจัดการเรียนรู้หลัก
ภาษาไทย 

     -การจัดการเรียนรู้ทักษะการ
ใช้ภาษาไทย 

     -การจัดการเรียนรู้วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย 

- การออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย 
- การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 
- โครงการและสัมมนา 
- การวิจัยทางภาษาไทย 
- การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

-การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

- นันทนาการภาษาไทย 

- การสร้างแบบเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  
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ภาคผนวก ซ 

การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามท่ีคุรุสภาก าหนด
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การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกบัสาระความรู้ตามที่คุรุสภาก าหนด 
 

1. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม 
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
             21st Century Skill for Living and Occupations           3 (2-2-5) 

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
สังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการเพ่ือใช้พัฒนาชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
             The King Wisdom for Local Development           3 (2-2-5) 

พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
หลักการทรงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ครบตามมาตรฐาน 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
             Psychology for Teachers         2 (2-0-4) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การ
สอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้  

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร 
การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนา
สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 
 
 
 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและ
ระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
      Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษา

สภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบ
การวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
             Thai Language for Communication for Teachers       3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
             English for International Communication           3 (2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การแนะน าสถานที่ การแสดงความคิดเห็น  
การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน 
 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology      3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและ
ระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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6. การออกแบบและการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
             Quality Assurance in Education    3 (3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ให้มคีวามรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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2. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระกลุ่มวิชาชีพครู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
   (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
1. ค่านิยม อุดมการณ์ และจิต
วิญญาณความเป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีครู 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
             Ideology and Spirituality of Teachers 3 (2-2-5) 

ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพ
ครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

2. ปรัชญาการศึกษา TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
             Philosophy of Education    2 (2-0-4) 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการ
ศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ครบตามมาตรฐาน 

3. จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
             Psychology for Teachers         3 (3-0-6) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจนพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะ
สมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 

ครบตามมาตรฐาน 
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4. หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ 
 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
หลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผน
การใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบการ
สอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

6. การวัดและประเมินการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความ
รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
      Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษาสภาพ

ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบการวิจัย 
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
8. ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

             Thai Language for Communication for Teachers       3 (2-2-5) 
วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
             English for International Communication           3 (2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การแนะน าสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การ
เปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน 

ครบตามมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ฌ 

การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562           
ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. 2562 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตร (วิชาเอก) กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร ดังนี้ 
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562 
การเปลี่ยนแปลง 

1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
- ยกเลิกรายวิชาเปน็ส่วนใหญ่ มี

บางรายวิชาที่คงอยู่แต่ปรบัเปลีย่น
ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ในสังคมปจัจุบนั 

1. กลุม่วิชาเอกบังคับ 
เปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี ้
-การฟังและการพูดส าหรับครู
ภาษาไทย 
-ศิลปะการอ่านออกเสียง 
-การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
-หลักภาษาไทย 
-พัฒนาการของภาษาไทย 
-ภาษาศาสตร์ส าหรับครู
ภาษาไทย 
-ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย 
-วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือ
เรียน 
-การวิจัยทางภาษาไทย 
-การออกแบบการเรียนรู้
ภาษาไทย 
-การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษากลุ่มสาระการ-
เรียนรู้ภาษาไทย 
-การวัดและประเมนิผลการ
เรียนการสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 
-คติชนวิทยา 
-การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

- ปรับเปลี่ยนรายวชิาและ
ค าอธิบายรายวิชาจ านวนทั้งสิน้ 
14 วิชา จ านวน 42 หน่วยกิต 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชา
ใน มคอ. 1  

- บังคับเรียนในกลุ่มเอก
บังคับไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ตามที่ระบไุว้ใน มคอ. 1 

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก 
    - มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อวชิา
และเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา
เพือ่ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจบุนั 
 

2. กลุ่มเอกเลือก เปลี่ยนแปลง
รายวิชาดังต่อไปนี ้
-วรรณกรรมนิทาน  
-การใช้ภาษาไทยในสังคม
ออนไลน ์
-นันทนาการภาษาไทย 

 
- ผู้เรยีนเลือกเรียนตามกลุ่ม

วิชาทางภาษาไทยและความ
ถนัด เรียนไม่น้อยกว่า 20 
หน่วยกิต 

- ปรับเปลี่ยนรายวชิาและ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 

การเปลี่ยนแปลง 

-พัฒนาการภาษาและอักษรถ่ิน
อีสาน 
-วรรณคดีไทยข้ามมิติสมัย 
-วรรณกรรมอีสานกับการ
วิจารณ์อย่างสรรค ์
-โครงการและสัมมนา 
-แนวทางการศึกษาวรรณคดี
ไทย    
-การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 
-ความคิดสร้างสรรค์กับการสรร
สร้างงานเขียน 
-การพัฒนาทักษะการเขียน  
-วรรณคดีการละคร  
-ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ   
-ศิลปะการอ่านตีความ   
-การสร้างแบบเรียนในศตวรรษ
ที่ 21   
-วรรณกรรมส าหรับเด็ก  
-ภาษาบาลีและสนัสกฤตใน
ภาษาไทย 
-การสอนภาษาไทยให้กับ
ชาวตา่งชาต ิ
-ภาษาศาสตร์กับสงัคม 
-การแต่งค าประพนัธ ์
-วรรณกรรมกับการวิจารณ์
อย่างสร้างสรรค์  
-วรรณกรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

ค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ความรู้สาขาวชิาใน มคอ. 1 
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ภาคผนวก ญ 
สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละช้ันปีในหลักสูตร 
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ตารางสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ผู้ใช้ภาษาไทยดี 
นักศึกษามีความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับหลัก
ภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
และใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได ้

ผู้มีองค์ความรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างดีเยี่ยมและสร้างสรรค์ รู้หลัก
ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นเกี่ยวกับ
ภาษาไทย  

ผู้พร้อมสอนภาษาไทย 
นักศึกษามีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ 

ผู้จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาปฏิบัติการสถานศึกษาและน า
ประเด็นที่น่าสนใจจากการปฏิบตักิารสอน
มาสัมมนาเชิงวิชาการ สรา้งโครงงานและ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
 สมรรถนะหลกั 1.
สามารถใช้
ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

สมรรถนะรอง 1.1 
สามารถใช้
ภาษาไทยด้านการ
ฟังและด ู
สมรรถนะรอง 1.2 
สามารถใช้
ภาษาไทย ด้านการ
พูด 
สมรรถนะรอง 1.3 
สามารถใช้
ภาษาไทยด้านการ
อ่าน 
สมรรถนะรอง 1.4 
สามารถใช้
ภาษาไทยด้านการ
เขียน 

สมรรถนะหลัก 1.
สามารถใช้
ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

สมรรถนะรอง 2.1 
สามารถใช้
ภาษาไทยด้านการ
ฟังและด ู
สมรรถนะรอง 2.2 
สามารถใช้
ภาษาไทย ด้านการ
พูด 
สมรรถนะรอง 2.3 
สามารถใช้
ภาษาไทยด้านการ
อ่าน 
สมรรถนะรอง 2.4 
สามารถใช้
ภาษาไทยด้านการ
เขียน 

สมรรถนะหลัก 3.
สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์และ
ประยุกต์ใช้
วรรณคดี  
 

สมรรถนะรอง 3.4 
สามารถอธิบายวรรณคดี
วรรณกรรมในแบบเรียน
ภาษาไทย 
 
สมรรถนะรอง 3.5 
สามารถรู้และเข้าใจ 
วิเคราะห์ข้อมูลทางคติชน 

สมรรถนะหลัก 4.
สามารถออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทยได้
สอดคล้องกับ
หลักสตูรและ
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

สมรรถนะรอง 4.1 
สามารถรู้และ
เข้าใจหลักการด้าน
หลักสตูร และการ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 4.2 
สามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 4.3 
สามารถจัดการชั้น
เรียนวิชาภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 4.4 
สามารถน าความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี
มาพัฒนาผลติสื่อ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ผู้ใช้ภาษาไทยดี 
นักศึกษามีความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับหลัก
ภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
และใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได ้

ผู้มีองค์ความรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างดีเยี่ยมและสร้างสรรค์ รู้หลัก
ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นเกี่ยวกับ
ภาษาไทย  

ผู้พร้อมสอนภาษาไทย 
นักศึกษามีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ 

ผู้จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาปฏิบัติการสถานศึกษาและน า
ประเด็นที่น่าสนใจจากการปฏิบตักิารสอน
มาสัมมนาเชิงวิชาการ สรา้งโครงงานและ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 4.5 
สามารถออกแบบ
วัดผลและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 

สมรรถนะหลัก 2.
สามารถใช้หลัก
ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

สมรรถนะรอง 2.1 
สามารถอธิบาย
ลักษณะและ
ไวยากรณ์ของ
ภาษาไทย 

สมรรถนะหลัก 2.
สามารถใช้หลัก
ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

สมรรถนะรอง 2.1 
สามารถอธิบาย
ลักษณะและ
ไวยากรณ์ของ
ภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 2.2 
สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ภาษาต่างประเทศ

สมรรถนะหลัก 4.
สามารถออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทยได้
สอดคล้องกับ
หลักสตูรและ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

สมรรถนะรอง 4.1 
สามารถรู้และเข้าใจ
หลักการด้านหลักสูตร 
และการจัดการเรยีนรู้
วิชาภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 4.2 
สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 4.3 

สมรรถนะหลัก 5.
สามารถปฏิบัติการ
โครงงาน วิจัยในช้ัน
เรียน และการ
น าเสนอสมัมนาเชิง
วิชาการ 
 

สมรรถนะรอง 5.1 
สามารถรู้และ
เข้าใจหลักการและ
ท าโครงงาน
ภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 5.2 
สามารถรู้และ
เข้าใจหลักการวิจัย
ในช้ันเรียน 
สมรรถนะรอง 5.3 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ผู้ใช้ภาษาไทยดี 
นักศึกษามีความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับหลัก
ภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
และใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได ้

ผู้มีองค์ความรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างดีเยี่ยมและสร้างสรรค์ รู้หลัก
ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นเกี่ยวกับ
ภาษาไทย  

ผู้พร้อมสอนภาษาไทย 
นักศึกษามีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ 

ผู้จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาปฏิบัติการสถานศึกษาและน า
ประเด็นที่น่าสนใจจากการปฏิบตักิารสอน
มาสัมมนาเชิงวิชาการ สรา้งโครงงานและ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
กับภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 2.3 
สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
สังคมวัฒนธรรม 
สมรรถนะรอง 2.4 
สามารถแต่งค า
ประพันธ์ตามฉันท
ลักษณ์ตา่งๆ 

สามารถจัดการชั้นเรียน
วิชาภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 4.4 
สามารถน าความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีมา
พัฒนาผลิตสื่อ
ประกอบการจดัการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 4.5 
สามารถออกแบบวัดผล
และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 

สามารถออกแบบ
และท าวิจัยในช้ัน
เรียนวิชาภาษาไทย 
สมรรถนะรอง 5.4 
สามารถเลือก
ประเด็นทาง
ภาษาไทยมา
ออกแบบและ
ปฏิบัติการสัมมนา
เชิงวิชาการ 
สมรรถนะรอง 5.5 
สามารถออกแบบ
และปฏิบตัิการ
สัมมนาเชิงวิชาการ 

สมรรถนะหลัก  3.
สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์และ
ประยุกต์ใช้
วรรณคด ี

สมรรถนะรอง 3.1 
สามารถอธิบาย
ที่มา รูปแบบ 
เนื้อหา กลวิธี 
แนวคิดและภาษา

สมรรถนะหลัก 3.
สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์และ
ประยุกต์ใช้
วรรณคด ี

สมรรถนะรอง 3.1 
สามารถอธิบาย
ที่มา รูปแบบ 
เนื้อหา กลวิธี 
แนวคิดและภาษา

  สมรรถนะหลัก 6.
สามารถจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน
โดยบูรณาการองค์
ความรู้ภาษาไทย 

สมรรถนะรอง 6.1 
สามารถจัดการ
เรียนรูส้าระการ
อ่าน  
สมรรถนะรอง 6.2 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ผู้ใช้ภาษาไทยดี 
นักศึกษามีความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับหลัก
ภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
และใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได ้

ผู้มีองค์ความรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างดีเยี่ยมและสร้างสรรค์ รู้หลัก
ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นเกี่ยวกับ
ภาษาไทย  

ผู้พร้อมสอนภาษาไทย 
นักศึกษามีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ 

ผู้จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาปฏิบัติการสถานศึกษาและน า
ประเด็นที่น่าสนใจจากการปฏิบตักิารสอน
มาสัมมนาเชิงวิชาการ สรา้งโครงงานและ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
ในวรรณคดี
วรรณกรรม 

 ในวรรณคดี
วรรณกรรม 
สมรรถนะรอง 3.2 
สามารถอธิบาย
พัฒนาการและ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดี
วรรณกรรมกับ
สังคม 
สมรรถนะรอง 3.3 
สามารถวิเคราะห์
และวิจารณ์
วรรณคดี
วรรณกรรม 

 สามารถจัดการ
เรียนรูส้าระการ
เขียน 
สมรรถนะรอง 6.3 
สามารถจัดการ
เรียนรูส้าระการ
การฟัง ดูและพูด 
สมรรถนะรอง 6.4 
สามารถจัดการ
เรียนรูส้าระ
หลักการใช้ภาษา 
สมรรถนะรอง 6.5 
สามารถจัดการ
เรียนรูส้าระ
วรรณคดี
วรรณกรรม 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
 ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 

ผู้ใช้ภาษาไทยดี 
นักศึกษามีความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับหลัก
ภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
และใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได ้

ผู้มีองค์ความรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างดีเยี่ยมและสร้างสรรค์ รู้หลัก
ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
และวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นเกี่ยวกับ
ภาษาไทย  

ผู้พร้อมสอนภาษาไทย 
นักศึกษามีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ 

ผู้จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
นักศึกษาปฏิบัติการสถานศึกษาและน า
ประเด็นที่น่าสนใจจากการปฏิบตักิารสอน
มาสัมมนาเชิงวิชาการ สรา้งโครงงานและ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
 
 
 

รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ 
1 2 1 2 1 2 1 2 

1.ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารส าหรับ
คร ู
2.การฟังและการ
พูดส าหรับครู
ภาษาไทย 
3.ศิลปะการอ่าน
ออกเสียง 
 
 
 

1.การเขียนเพื่อการ
สื่อสารทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
2.หลักภาษาไทย 
 

พัฒนาการของ
ภาษาไทย 
 

1.ภาษาศาสตร์
ส าหรับครู
ภาษาไทย 
2.วรรณกรรมคัด
สรรในหนังสือเรียน 
 

1.การออกแบบ
และการจัดการ
เรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
2.การออกแบบ
และผลิต
สื่อการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

1.การวัดและประเมินผล
การเรยีนการสอน
ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 
21 
2.คติชนวิทยา 
3.การจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

ฝึกปฏิบัติการใน
สถานศึกษา 

1.ภาษาต่าง 
ประเทศใน
ภาษาไทย 
2.การวิจัยทาง
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 


