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มคอ.2 



 

ค าน า 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตรห้าปี) ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 

2560เป็นการปรับเปลี่ยนการก าหนดชื่อปริญญาให้ถูกต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูภาษาไทย ในการท าหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้ ได้
พิจารณาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทั้งยังให้ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปรับปรุง
หลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2559และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะท าให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อหลัก  ดังต่อไปนี้  วิสัยทัศน์(Vision)  พันธกิจ (Mission) 
เป้าประสงค์ (Goals)  และประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หมวดที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง
หลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดที่ 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรจุดประสงค์ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา และมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งหลักสูตรมีเนื้อหาที่
ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน 

เนื้อหาของหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา 
และค าอธิบายรายวิชา  การน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความมุ่ง
หมาย ปรัชญาและหลักการของหลักสูตร เพ่ือให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
คณะครุศาสตร ์

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 



 

สารบัญ 
หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1 ชื่อหลักสูตร  1 
 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 
 3 วิชาเอก  1 
 4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  1 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  3 
 9 ชื่อนามสกุล เลขประจ าตัวประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  3 
 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
 12 ผลกระทบจากข้อ 11ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
  ของมหาวิทยาลัย  4 
 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  5 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  6 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  7 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  9 
 2 การด าเนินการหลักสูตร  9 
 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  11 
 4 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  78 
 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  80 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  84 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  84 
  
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
  รายวิชา (Curriculum Mapping)  95 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  111 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  111 
 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  112 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  113 

 2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  113 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1 การก ากับมาตรฐาน  114 
 2 บัณฑิต  114 
 3 นักศึกษา  114 
 4 อาจารย์  115 
 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  117 
 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  118 
 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  120 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  122 
 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  122 
 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  122 
 4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  122 
ภาคผนวก 

ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2559  ก-1 
ข ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนฯ  ข-1 
ค ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ค-1 
ง ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์พ.ศ. 2554  ง-1 
จ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร และ  
 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร  จ-1 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
ฉ มติคณะกรรมการประจ าคณะ  ฉ-1 
ช มติสภาวิชาการ  ช-1 
ซ มติสภามหาวิทยาลัย  ซ-1 
ฌ นโยบายและแผนงานการพัฒนาหลักสูตร  ฌ-1 
 



 

วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
พันธกิจ (Mission) 1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมี

เหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความใฝ่เรียนรู้ 
2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและประเทศ 
3) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชนสังคมและประเทศ 

  4) ทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 
เป้าประสงค์ (Goals) บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถบูรณาการความรู้

ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพสามารถ
บูรณาการกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลย/ี
นวัตกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ 

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 

2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์น าไปพัฒนาองค์กรชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 

3.เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
และประเทศ 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อการ
อนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การเผยแพร่และการอนุรักษ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่สูงควบคู่
กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. บุคคลที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มี

6. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และมีวัฒนธรรม



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals) 

ประสิทธิผลคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้หลักธรร
มาภิบาล 

องค์กรที่ดี 

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
(ICT) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานและการพัฒนาความรู้
เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีคุณภาพส าหรับปฏิบัติงานตามพันธกิจอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

8. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเป็นเลิศเก่ง
งานเก่งคนเก่งคิดเก่งวิชาการมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมและมีคุณธรรมจริยธรรม 

8. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดีมีจิตสาธารณะรู้รักสามัคคีและสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

9. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ควบคู่การ
สร้างความสมดุลกับธรรมชาติและการเป็น GOE 
University (Green, Organic and Eco University)  

9. สนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ควบคู่การสร้าง
ความสมดุลกับธรรมชาติและการเป็นGreen, Organic 
and Eco University 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรห้าปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. ชื่อหลักสูตร 

 1.1 ภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 1.2 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Thai   

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  ค.บ. (ภาษาไทย) 
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Thai) 
 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Thai) 

3. วิชาเอก  

ภาษาไทย 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  นักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไทยได้ดี 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

  คณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  ในการ
ประชุม 

ครั้งที ่     1/2560    วันที่     19   เดือน     มกราคม     พ.ศ.     2560      
 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 

ครั้งที ่    1/2560     วันที่     2    เดือน     กุมภาพันธ์    พ.ศ.       2560 
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที ่    2/2560     วันที่     10  เดือน     กุมภาพันธ์     พ.ศ.     2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาตร ์ ในปีการศึกษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.2 นักวิชาการด้านการศึกษา 
 8.3 นักวิจัยด้านภาษาไทยและด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 8.4 นักเขียน นักสื่อสารมวลชน 
 8.5 นักสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุลเลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 
3450101361352 อาจารย ์ นายอนุชา  พิมศักดิ ์ อ.ม. (ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 

2551 
2546 

3320400109559 อาจารย ์ นางสาวณิชาภาท์กันขุนทศ กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

2552 
2541 

3460700558668 อาจารย ์ นางสาวชนิดา  พันธุ์โสภณ กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

ม.มหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
2543 

3401200538618 อาจารย ์ นายวัชรวร  วงศ์กัณหา  ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2544 

1409900604398 อาจารย ์ นายกฤต  โสดาล ี ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2557 
2554 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แนวคิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ กล่าวคือ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ
การใช้องค์ความรู้การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ นโยบายประเทศไทย  4.0 ที่เน้นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม จากแนวคิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นต้องใช้ประชากรที่มีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อน ดังนั้นประชากรของประเทศจึงต้องได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ อีกทั้งการเป็นสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ .ศ.2559 ผลักดันให้ต้องมีการปรับตัวด้านฐานความรู้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านภาษาไทยซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ต่าง  ๆ
อาชีพครูภาษาไทยจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญ และต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันการพัฒนาประเทศผู้เตรียม
ตัวไปสอนจักต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้ง
ความนิยมศึกษาต่อด้านครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยก าลังได้รับความนิยมจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพราะ 
ณ ปัจจุบันมีความต้องการบรรจุครูภาษาไทยในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีแนวโน้มจากนโยบายรัฐบาลที่ให้
ความส าคัญในการผลิตครู ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์โลกจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ อันเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ  สมควร

จะได้รับท านุบ ารุงส่งเสริมและสร้างสรรค์เพ่ือให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสร้างบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมี
ความรู้หลากหลายสาขาและมีความถนัดในวิชาชีพ สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น 
ครูยุคใหม่จะต้องมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน อีกทั้งยัง
ต้องตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง ค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการด ารงตนใน
สังคม เพ่ือพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนได้ พร้อมทั้งการด ารงตนในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนที่จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่าง เพ่ือการร่วมมือสร้างสรรค์สังคมและวัฒนธรรมในอนาคต อีกทั้ง
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตครูและนโยบายทางสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการผลิตครูที่มีคุณภาพ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีค่านิยมที่ดีงามในการประกอบอาชีพ ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคดโกง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะหน่วยงานหลักที่ท า
หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของชาติจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้มีความทันสมัยและสอดรับกับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน และเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูภาษาไทยที่มีคุณภาพ สามารถปลูกฝังและถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง สามารถน าไป
ประยุกต์ สร้างสรรค์ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในโลกยุคใหม่ได้ อีกทั้งมีความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรจึงต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต้อง
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556ต้องมีแนวทางในการที่
จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะนโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการค้นคว้า การพัฒนานวัตกรรม ท าวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและสังคม ต้องได้รับการพิจารณาให้
มีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็น
มาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้  
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามหมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 6 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 ดังนี้ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และ
ความช านาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาและส่งเสริม
งานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและ
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยให้สาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนร่วมกันหลากหลาย
หลักสูตร อีกท้ังได้เชิญคณาจารย์ และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าร่วมเป็น
ผู้สอนรวมถึงการจัดการเรียนการสอนมีการวางแผนและประสานงานกับคณะต่างๆโดยต้องมีการวางแผนระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะเพ่ือก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัด
และประเมินผลทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณ
ครูนักสร้างสรรค์มีความเชี่ยวชาญทางภาษาไทย ทั้งด้านวรรณคดี หลักภาษา การใช้ภาษา การวิจัย และสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อน
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมีลักษณะของครูนักสร้างสรรค์ที่ พร้อมจะสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชาติตามยโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปี
การศึกษา 2555 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะของครูดี มีความรู้ หลักสูตรดังกล่าว
น ามาจัดการเรียนการสอนแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เมื่อจัดการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งและ
สัมภาษณ์ผู้เรียนผู้สอนแล้วพบว่ามีจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงในสังคม
สภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งทางตัวเนื้อหาสาระและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ.2556 ที่
ก าหนดใหม่จาก 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทางการศึกษาภาษาไทยที่
จะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับโลกในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 ที่การจัดการ
เรียนรู้จะต้องผลักดันให้ผู้เรียนเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางสาขาวิชาภาษาไทยจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 
 ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาไทย เห็นว่า ในปีพุทธศักราช 2560 นี้ มีข้อก าหนดเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุ
สภาใหม่ และมีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สาขาวิชาภาษาไทยจึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยประกอบกับสาขาวิชาภาษาไทยตระหนักดีว่า การผลิตบัณฑิตครูมีความส าคัญยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะ
ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูนั้นต้องมีความรู้ความสามารถหลายด้าน โดยเฉพาะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
อีกท้ังต้องสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่ครูจะต้องสามารถถ่ายทอดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
หลากหลายเพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังความรักในการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครู 
นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องยังต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรัปชั่น  ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ 
ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีองค์ความรู้ที่พร้อมส าหรับการด ารงชีพในโลกยุคใหม่ และมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และนโยบายประเทศไทย 4.0  ดังนั้นจึงมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
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 1.3 วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 2) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและที่เก่ียวข้อง ต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ 
 4) มีคุณลักษณะพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมได้อย่างมี
คุณภาพ  
 5) คุณธรรม จริยธรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมประพฤติตนอยู่ ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และมีความเป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์ สุจริต  
  6) มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 5 ด้าน คือ  ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
  7) มีคุณลักษณะสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
 

1. ส ารวจเนื้อหาของหลักสูตรเทียบ
กับมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา
และ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของครุสภา
และ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 

1. รายงานสรุปเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับมาตรฐาน 
 
 
2 .  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงานหลักสูตร 

2.  พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ ส า ม า ร ถ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น
ตลาดแรงงาน 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็น
ผู้ น า แ ละผู้ ร่ ว ม ง านที่ ดี มี มนุ ษ ย
สัมพันธ์  
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
และจริยธรรม  
3. เพ่ิมทักษะในการท างานของ
นักศึกษา 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
นักศึกษาให้มีความเป็นผู้น า 
และผู้ ร่ ว ม งานที่ ดี  มี มนุษย
สัมพันธ์  
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม  
3. การพานักศึกษาไปดูงานนอก 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
  สถานที่ในงานด้านการจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
4. การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ประสบ
ความส าเร็จทางด้านการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
มาร่วมบรรยาย 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนักวิชาการ 
  และผู้ประกอบการมามีส่วนร่วม 
  ในการพัฒนาหลักสูตร 
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
3. ปรับปรุงหรือเพ่ิมรายวิชา 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้ านความรู้  ทั กษะ และ
ความสามารถในการท างานโดย
เฉลี่ยในระดับดี 
3. รายวิชาใหม่หรือได้รับการ
ปรับปรุงใหม่ 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในการท าวิจัย และบริการวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการน าความรู้ไป
ปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานวิจัย ผลิตหนังสือ 
ต ารา และน าเสนอผลงานทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
3. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในประเทศและต่างประเทศ 
4. สนับสนุนให้บุคลากรมีการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

1. ป ริ ม าณงานวิ จั ย หนั ง สื อ 
ต าราต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
2. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
3. ปริมาณการเข้ารับการอบรม
ของอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม  
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคมของปีถัดไป 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและ
จิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมท่ี
คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลและรับผิดชอบตนเองมากข้ึน ต้องมีการวางแผนการบริหารเวลาทั้งในห้องเรียน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสม รวมถึงทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 
วิธีการแบ่งเวลา การรับผิดชอบตนเอง 
  2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่อง ดูแล ตักเตือน ให้
ค าปรึกษาในด้านวิชาการ และแนะน าทางด้านต่าง ๆ 
  2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทักษะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่  1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 5  

- 
- 
- 
- 

60 
- 
- 
- 

60 
60 
- 
- 

60 
60 
60 
- 

60 
60 
60 
60 

รวม 60 120 180 240 300 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 60 

 2.6 งบประมาณตามแผน  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณรายรับ      

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

2. งบประมาณเงินรายได ้ 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 

รวมรายรับ 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 

งบประมาณรายจ่าย      

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,646,720 2,805,523 2,973,855 3,152,286 3,341,423 

2.  ค่าใช้สอย/ค่าวสัด ุ 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 

3. ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย ์ 20,000 23,000 26,000 29,000 32,000 

4.  ค่าสาธารณูปโภค 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 

5. ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

6.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 3,306,720 3,570,523 3,843,855 4,127,286 4,421,423 
 

 หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร58,000 บาท 
 2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา   
  การเทียบโอนรายวิชาหรือเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2559 และเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผนการเรียนปริญญาตรี 5 ปี มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
170 หน่วยกิต 
 3.1 โครงสร้างหลักสูตร 5 ปี 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   170 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    10 หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     7 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     7 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ    2 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    132 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     51 หน่วยกิต 
   2.1.1 วิชาชีพครู       37 หน่วยกิต 
    1) วิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต 
    2) วิชาชีพครูเลือก   3 หน่วยกิต 
   2.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 หน่วยกิต 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก      81 หน่วยกิต 
      2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                        68 หน่วยกิต 
       1) กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 26 หน่วยกิต 
       2) กลุ่มวิชาหลักภาษา   19 หน่วยกิต 
       3) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา  23 หน่วยกิต 
     2.2.2 กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก   9 หน่วยกิต 
     2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก     4 หน่วยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
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    3.1.3 รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ต าแหน่งที่ 1-2 หมายถึง กลุ่มศาสตร์สาขาวิชา โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
GE กลุ่มศึกษาทั่วไป (General Education) 
SC กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science) 
EN กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
PH กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) 
AR กลุ่มศิลปศาสตร์ (Arts) 
BA กลุ่มบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
AC กลุ่มบัญชี (Accountancy) 
PA กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
LA กลุ่มนิติศาสตร์ (Law) 
PS กลุ่มรัฐศาสตร์ (Political Sciences) 
AT กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
CA กลุ่มนิเทศศาสตร์ (Communication Art) 
ED กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education) 
ID กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์ (Industry) 
IS กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ (Information Science) 
VM กลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ (Veterinary Medicine) 
AG กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 

ต าแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ล าดับสาขาวิชาในกลุ่มสาขา 
GE กลุ่มศึกษาทั่วไป (General Education) 

01 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
03 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

      X      X     - X   X   X   -     X  X       X 
  1     2      3   4   5       6   7      8 

กลุ่มศาสตร์สาขาวิชา 

ล าดับสาขาวิชา 

กลุ่มรายวิชา 

ปีที่ควรศึกษา 

ล าดับรายวิชา 
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04 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
05 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ   

SC กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science) 
 00 พื้นฐานกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
03 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
05 สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 

EN กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
00 พื้นฐานกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 
01 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
03 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 
05 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

PH กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Heath) 
00 พื้นฐานกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 
01 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 

AR กลุ่มศิลปศาสตร์ (Arts) 
00 พื้นฐานกลุ่มศิลปศาสตร์ 
01 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
03 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
04 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
05 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
06 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
07 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

BAกลุ่มบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
00 พื้นฐานกลุ่มบริหารธุรกิจ 
01 สาขาวิชาการจัดการ 
02 สาขาวิชาการตลาด 
03 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
04 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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05 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
AC กลุ่มบัญชี (Accountancy) 

00 พื้นฐานกลุ่มบัญชี 
01 สาขาวิชาการบัญชี 

PA กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
00 พื้นฐานกลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ 
01 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

LA กลุ่มนิติศาสตร์ (Law) 
00 พื้นฐานกลุ่มนิติศาสตร์ 
01 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
02 สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
03 สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  

PS กลุ่มรัฐศาสตร์ (Political Sciences) 
 00 พื้นฐานกลุ่มรัฐศาสตร์ 

01 สาขาวิชาการปกครอง 
02 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
03 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

AT กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
 00 พื้นฐานกลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

01 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
CA กลุ่มนิเทศศาสตร์ (Communication Art) 
 00 พื้นฐานกลุ่มนิเทศศาสตร์ 

01 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ED กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education) 
 00 พื้นฐานกลุ่มศึกษาศาสตร์ 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
02 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
03 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
04 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
05 สาขาวิชาภาษาไทย 
06 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
07 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ID กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์ (Industry) 
 00 พื้นฐานกลุ่มอุตสหากรรมศาสตร์ 
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01 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
02 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

IS กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ (Information Sciences) 
 00 พื้นฐานกลุ่มสารสนเทศศาสตร์ 

01 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
VM กลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ (Veterinary Medicine) 
 00 พื้นฐานกลุ่มสัตวแพทย์ศาสตร์ 

01 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
AG กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture) 
 00 พื้นฐานกลุ่มเกษตรศาสตร์ 

01 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
02 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
03 สาขาวิชาประมง 
04 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสตัว์ 
05 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
06 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ต าแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มรายวิชาในสาขาวิชา โดยมีความหมายดังนี้ 
0 กลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
1 กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน/กลุ่มวิชาแกน ป.โท 
2 กลุ่มรายวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเอก 
3 กลุ่มวิชาชีพเลือก/กลุ่มวิชาเอกเลือก 
4 กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี/กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 กลุ่มฝึกประสบการวิชาชีพ 
6 กลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระโครงงาน/โครงการ/การเรียนรู้

ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
7 กลุ่มรายวิชาสัมมนา 

ต าแหน่งที่ 6 หมายถึง ปีท่ีควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
0 หมายถึง ไม่ระบุปีการศึกษา 
1 หมายถึง ปี 1 ของปริญญาตรี 
2 หมายถึง ปี 2 ของปริญญาตรี 
3 หมายถึง ปี 3 ของปริญญาตรี 
4 หมายถึง ปี 4 ของปริญญาตรี 
5 หมายถึง ปี 5 ของปริญญาตรี 
6 หมายถึง ปี 6 ของปริญญาตรี 
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7 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
8 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

ต าแหน่งที่ 7-8 หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา 
 

ชื่อรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า    32 หน่วยกิต 

 1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 2 รายวิชา 
  GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
    Foundation English 
  GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)
    Thai for Communication  
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 
  GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
    English for Communication 
  GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย     2(2-0-4) 
    Aesthetics in Thai Language 
  GE-010-005 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการน าไปใช้  2(2-0-4) 
    English Reading and Writing for Usage 
  GE-010-006 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ท่ัวไป 2(2-0-4) 
    Reading and Writing English for General Purpose 
  GE-010-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
    Chinese for Daily Life Communication 
  GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
    English for Communication in Daily Life 
  GE-010-009 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   2(2-0-4) 
    Academic English Reading and Writing 
  GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
    Vietnamese for Communication in Daily Life 
  GE-010-011 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
    Laos for Communication in Daily Life 
  GE-010-012 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
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    Khmer for Communication in Daily Life 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า    7 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
  GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิต         3(3-0-6) 
    Morality for Living  
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 
  GE-020-002 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต     2(2-0-4) 
    Aesthetics for Life 
  GE-020-003 การรู้สารสนเทศ      2(2-0-4) 
    Information Literacy 
  GE-020-004 ภาวะผู้น าและการจัดการ     2(2-0-4) 
    Leadership and Management 
  GE-020-005    พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    2(2-0-4) 
    Human Behavior and Self-Development 
  GE-020-006     คุณค่าของมนุษย์ในการด ารงชีวิต    2(2-0-4) 
    Human Value and Living 
  GE-020-007     ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    2(2-0-4) 
    Wisdom for Local Development 
  GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ          2(2-0-4) 
    Personality Development 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า    7 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
  GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก     3(3-0-6) 
    World Social Dynamics  
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 
  GE-030-002 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
    Law in Daily Life 
  GE-030-003    พหุวัฒนธรรมศึกษา     2(2-0-4) 
    Multiculturalism Studies 
  GE-030-004    ประชาคมอาเซียนศึกษา     2(2-0-4) 
    ASEAN Community Studies 
  GE-030-005    กาฬสินธุ์ศึกษา      2(2-0-4) 
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    Kalasin Studies 
  GE-030-006 เพศวิถีศึกษา      2(2-0-4) 
    Sexuality Education 
  GE-030-007     จริยธรรมแห่งพลเมือง     2(2-0-4) 
    Citizenship Ethics 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 

  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
  GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     2(1-2-3) 
    Life and Environment   
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 
  GE-040-002 การคิดและการตัดสินใจ     2(1-2-3) 
    Thinking and Decision Making 
  GE-040-003 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต     2(1-2-3) 
    Mathematics for Life 
  GE-040-004 ทักษะและการรู้สารสนเทศในยุคดิจิตัล    2(1-2-3) 
    Skills and Information Literacy in Digital Age 
  GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน   2(1-2-3) 
    Information Technology for Work 
  GE-040-006 สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและความงาม   2(1-2-3) 
    Thai Herb for Health and Beauty 
  GE-040-007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข   2(1-2-3) 
    Science and Technology for Happiness 
 1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการเรียนไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 
  GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ    2(1-2-3) 
    Sport and Recreation for Health 
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ให้เรียนไม่น้อยกว่า    132 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า     51 หน่วยกิต 
       2.1.1 วิชาชีพครู      37 หน่วยกิต
   1) วิชาชีพครูบังคับ     34 หน่วยกิต 

ED-002-101 ความเป็นครู      3(2-2-5) 
  To Be a Teacher 

ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา     3(2-2-5) 
  Philosophy of Education  
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ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                  2(1-2-3) 
  Language and Culture for Teachers 

ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศส าหรับครู    2(1-2-3) 
  Foreign Language and Culture for Teachers 

ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู         3(2-2-5) 
  Psychology and Guidance for Teachers 

ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
  Curriculum Design and Development 

ED-002-207 การจดัการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน    3(2-2-5) 
  Learning Management and Classroom Management 

ED-002-208  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
  Educational Innovation and Information Technology 

ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation 

ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
  Education Administration and Quality Assurance 

ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน    3(2-2-5) 
  Teaching Skills and Techniques 

ED-002-412 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5) 
  Research for Learning Development 

   2) วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
ED-003-313 สัมมนาปัญหาการศึกษา     3(2-2-5)   

  Seminar in Educational Problems 
ED-003-314 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร       3(2-2-5)  

  Co-curriculum Activity  
ED-003-315 การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 

  Operation and Maintenance of Educational  
  Technology Equipment 

   ED-003-316  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา    3(2-2-5)   
  Information Technology in Education 

  ED-003-317  การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
  Production and Presentation of Educational Multimedia  

   ED-003-318  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   3(2-2-5) 
  Computer Assisted Instruction Development 
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   ED-003-319  การสร้างแบบทดสอบ     3(2-2-5) 
  Test Construction 

ED-003-320  การวัดจิตพิสัย      3(2-2-5) 
  Measurement of Affective Domain 

   ED-003-321  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ    3(2-2-5) 
  Performance Evaluation 

ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    3(2-2-5)  
  Research and Development of Learning Innovation 

ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5) 
   Qualitative Research for Learning Development 

ED-003-324 การสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5)  
  Construction of Research Instruments for Learning 
  Development  

  ED-003-325 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย   3(2-2-5) 
  Statistical Packages for Research 

  ED-003-326 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย    3(2-2-5) 
  Computer Programs for Research  

   ED-003-327 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น     3(2-2-5) 
  Child and Adolescent Psychology  

   ED-003-328 บุคลิกภาพและการปรับตัว    3(2-2-5) 
  Personality and Adaptation  

  ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาในสถานศึกษา  3(3-0-6) 
  Theories and Techniques of Counseling in  
  Educational Setting 

ED-003-330 ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคล  3(2-2-5)   
  Basic Counseling Skills and Individual Counseling 

ED-003-331 เทคนิคกลุ่มในการปรึกษา     3(2-2-5) 
  Group Techniques in Counseling 

ED-003-332 การศึกษาแบบเรียนรวม      3(2-2-5) 
  Inclusive Education 

  ED-003-333 พลศึกษาและสุขศึกษาส าหรับครู    2(1-2-3) 
  Physical Education and Health Education for Teachers  

  ED-003-334 ผู้ก ากับลูกเสือ–เนตรนารี– ยุวกาชาด    2(1-2-3) 
  Unit leaders of Boy– scouts, Girl–scouts and Girl–guides 
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2.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    14 หน่วยกิต 
  *ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1     1(60) 

  Practicum 1 
*ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2     1(60) 

  Practicum 2  
ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(360) 

  Internship 1 
ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(360) 

  Internship 2 
* เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า       81 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ       68 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย   26 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
ED-052-101 วรรณคดีศึกษา      3(3-0-6) 

    Thai Literature Studies 
ED-052-104 วรรณกรรมปัจจุบัน     3(3-0-6) 

    Contemporary Literature 
  ED-052-201 ดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2(2-0-4) 

Art, Music and Performance for Learning Management 
ED-052-204 กวีนิพนธ์ไทย      2(2-0-4) 

    Thai Poetry  
 ED-052-301 คีตวรรณกรรม      2(2-0-4) 
    Vocal Music Literature 

ED-052-302 วรรณกรรมในแบบเรียนภาษาไทย    2(2-0-4) 
  Literature in Thai Text Books  
ED-052-305 วรรณกรรมการแสดง     3(3-0-6) 

Performance Literature 
ED-052-306 คติชนวิทยา      3(3-0-6) 

    Folklore 
ED-052-401 วรรณกรรมวิจารณ์     3(3-0-6)

   Literary Criticism 
ED-052-209 วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน    3(3-0-6)

   Literaturefor Children and Youths 
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 2) กลุ่มวิชาหลักภาษา     19 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
ED-052-102 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาไทย    3(3-0-6) 

   Introduction to Thai   
ED-052-105 หลักภาษาไทย      3(3-0-6) 

   Thai Grammar 
ED-052-202 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย    3(3-0-6) 

   Linguistics for Thai Teachers 
ED-052-203 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย    2(2-0-4) 

   Foreign Languages in Thai 
ED-052-303 ระบบเสียงภาษาไทย     3(3-0-6) 

Thai Phonology 
ED-052-205 ภาษาไทยถิ่น      2(2-0-4) 

    Thai Dialects 
  ED-052-307 การวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายภาษาไทย  3(3-0-6) 
    Analysis of Thai structure and Semantics 
   3) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา    23 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
ED-052-103 การพัฒนาทักษะการฟังและการดู    2(2-0-4) 

    Development of Listening and Watching Skills 
ED-052-206 วาทการ       2(2-0-4) 

    Speech  
ED-052-207 ศิลปะการอ่านค าประพันธ ์     2(2-0-4) 

    The Arts of Poetry Reading  
ED-052-208 การอ่านเชิงวิจารณ ์     2(2-0-4) 

    Critical Reading  
 ED-052-304 การเขียนเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
    Academic Writing 

ED-052-402 การเขียนเชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
    Creative Writing 
  ED-052-404 การใช้ภาษาส าหรับสื่อสมยัใหม่    3(3-0-6) 
    Language Usagefor New Media 

ED-052-405 สัมมนาทางภาษาไทย     3(1-3-5) 
    Seminar on Thai Language        

ED-052-406 การวิจัยทางภาษาไทย     3(1-3-5) 
    Research in Thai Language  
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 2.2.2 กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก   9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
ED-052-106 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูภาษาไทย   2(1-2-3)  
  Information Technology for Thai Teachers 

  ED-052-308 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
    Thai Learning Management in Elementary Education 

ED-052-403 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
    Thai Learning Management in Secondary Education 

ED-052-407 การประเมินการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   1(0-3-0) 
    Evaluation of Thai Learning Management 
 2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
  ED-053-001 วรรณคดีเปรียบเทียบ     2(2-0-4) 
    Comparative Literature   
 ED-053-002 วรรณกรรมเอกของโลก     2(2-0-4) 
    World Masterpieces Literature 

ED-053-003 วรรณคดีเอกของไทย     2(2-0-4) 
   Thai Masterpieces Literature 

  ED-053-004 วรรณกรรมศาสนาและค าสอน    2(2-0-4) 
    Religious and Didactic Literature 
 ED-053-005 วรรณกรรมประวัติศาสตร์และการเมือง   2(2-0-4) 
    History and Political Literature 

ED-053-006 วรรณกรรมท้องถิ่น     2(2-0-4) 
    Regional Literature 
 ED-053-007 วรรณกรรมกับวัฒนธรรมประชานิยม   2(2-0-4) 
    Literature and Popular Culture 

ED-053-008 วรรณกรรมอาเซียนปริทัศน์    2(2-0-4) 
    ASEAN Literature Review 
 2) กลุ่มวิชาหลักภาษา 
 ED-053-010 พลวัตของภาษาไทย     2(2-0-4) 
    Dynamic of Thai language 

ED-053-011 อักษรโบราณในประเทศไทย    2(2-0-4) 
Ancient Alphabet in Thailand 
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 ED-053-012 ภาษากับสังคมวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
    Languageand Cultural Society  
 3) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา 
 ED-053-013 สุนทรียภาพทางภาษา     2(2-0-4) 
    Language Aesthetics 
 ED-053-014 การเขียนบทเพ่ือการแสดง    2(2-0-4) 
    Script Writing for Performance 
 ED-053-015 การเขียนบันเทิงคดี     2(2-0-4) 
    Fiction Writing 
 ED-053-016 การเขียนสารคดี      2(2-0-4) 
    Feature Writing 
 ED-053-017 การเขียนในงานราชการ     2(2-0-4) 
    Writing in Government Sectors 
 4) กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก 
 ED-053-018 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 2(2-0-4) 
  Teaching Thai for Language Foreigners 
 ED-053-019 จิตศึกษาภาษาไทย  2(2-0-4) 
  Contemplative Education in Thai 
 ED-053-020 กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการสอนภาษาไทย  2(2-0-4) 
  Recreation Activity for Teaching Thai Language 
 ED-053-021 การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียภาษาไทย  2(2-0-4)
  Production and Presentation of Thai Multimedia 
 ED-053-022 การออกแบบการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทย  2(2-0-4)
  Designs for Measurement and Evaluation of Thai Subjects 
 ED-053-023 ศิลปะและการออกแบบเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 2(2-0-4)
  Art and Design for Learning Management of Thai Subjects 

ED-053-024 การพัฒนาบทเรียนและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2(2-0-4) 
 Development of Lessons and Innovations for  
 Thai Learning Management 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต้องไม่เป็นรายวิชาที่

ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรและซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว 
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 3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาภาษาไทย แผนการเรียน 5 ปี 
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

กอ่น 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร 

 GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

 GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิต 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 

 GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

 ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศส าหรับครู  2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ED-052-101 วรรณคดีศึกษา  3(3-0-6) 

ED-052-102 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาไทย  3(3-0-6) 
ED-052-103 การพัฒนาทักษะการฟังและการด ู  2(2-0-4) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร

เลือก 1 
 2(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชา สังคมศาสตร ์

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์             
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 

Xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีลือก 1 

 2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ED-002-101 ความเป็นคร ู  3(2-2-5) 

ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู  2(1-2-3) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ED-052-105 หลักภาษาไทย  3(3-0-6) 
ED-052-106 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูภาษาไทย  2(1-2-3) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวชิา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดว้ยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

Xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์เลือก1  2(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

Xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือก1  2(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

Xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร
เลือก2 

 2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคับ 

ED-002-207 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน  3(2-2-5) 
ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
 3(2-2-5) 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ED-052-202 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย  3(3-0-6) 

ED-052-203 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  2(2-0-4) 
ED-052-204 กวีนิพนธไ์ทย  2(2-0-4) 
ED-052-209 วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  3(3-0-6) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวชิา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ

ศึกษาดว้ยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

Xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์เลือก2  2(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลอืก2 

 2(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

Xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือก 2  2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชพีครูบังคับ 

ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู  3(2-2-5) 
ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชพีครูเลือก 

Xxxxxxx วิชาชพีครูเลือก 1  3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ED-052-205 ภาษาไทยถิ่น  2(2-0-4) 

ED-052-206 วาทการ  2(2-0-4) 
ED-052-207 ศิลปะการอ่านค าประพันธ ์  2(2-0-4) 

  รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ED-002-310 การบริหารการศึกษาและ การ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

 3(2-2-5) 

ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ED-052-301 คีตวรรณกรรม  2(2-0-4) 
ED-052-302 วรรณกรรมในแบบเรียนภาษาไทย  2(2-0-4) 
ED-052-303 ระบบเสียงภาษาไทย  3(3-0-6) 
ED-052-304 การเขียนเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
ED-052-104 วรรณกรรมปัจจุบัน  3(3-0-6) 

  รวม 19 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ED-052-305 วรรณกรรมการแสดง  3(3-0-6) 
ED-052-306 คติชนวิทยา  3(3-0-6) 
ED-052-307 การวิเคราะห์โครงสร้างและ

ความหมายภาษาไทย 
 3(3-0-6) 

ED-052-308 การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา 

 3(2-2-5) 
 

ED-052-201 
 

ดนตรี ศลิปะ และการแสดงเพื่อ
การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย   

 2(2-0-4) 
 

ED-052-208 การอ่านเชิงวิจารณ ์  2(2-0-4) 
  รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ED-002-412 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  3(2-2-5) 

ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  1(60) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่ม วิชาเอกบังคับ 

ED-052-401 วรรณกรรมวิจารณ ์  3(3-0-6) 
ED-052-402 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์  3(3-0-6) 
ED-052-403 การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษา 
 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

Xxxxxxx วิชาเอกเลือก1  2(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1  3(x-x-x) 
  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 การ
ปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู 1 

1(60) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ED-052-404 การใช้ภาษาส าหรับสื่อสมัยใหม ่  3(3-0-6) 
ED-052-405 สัมมนาทางภาษาไทย  3(1-3-5) 
ED-052-406 การวิจัยทางภาษาไทย  3(1-3-5) 
ED-052-407 การประเมินการจัดการเรยีนรู้

ภาษาไทย 
 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 

Xxxxxxx วิชาเอกเลือก2  2(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2  3(x-x-x) 
 รวม 16 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1  

การ
ปฏิบัติงาน

วิชาชีพครู 2 

6(360) 

  รวม 6 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาท่ี
ต้องเรียน

ก่อน 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2 
 

การ
ปฏิบัติการ
สอนใน

สถานศึกษา 
1 
 

6(360) 

  รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
  GE-010-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
     Foundation English 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เกี่ยวกับการบรรยายสิ่งที่ท าอยู่ เป็นประจ า การเล่าเรื่องที่ เกิดขึ้นในอดีต การ
บรรยายแฟชันและรูปแบบการแต่งตัว การเล่าประสบการณ์ชีวิต การเปรียบเทียบสิ่งที่
มนุษย์และธรรมชาติสร้างข้ึน  การอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารเวลา 
Use of English language for dailycommunication through listening, 
speaking, reading and writing about describing permanent situation; 
telling personal story from the past; describing fashion and clothing 
style; telling life experience; comparing natural and human-made thing; 
discussing about time management. 
 

  GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Thai for Communication 

ความรู้พ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาด้านการพูด การฟัง การอ่านและ
การเขียน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ และการสื่อสารใช้ชีวิตประจ าวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
Basic knowledge of Thai usage; skills in speaking, listening, reading and 
writing; as a tool for effective study and daily life communication. 

 
  GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     English for Communication 

ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการพูดและ
การฟัง การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมและสุภาพในการสนทนา ส านวนภาษาที่
เหมาะสม โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานเพ่ือการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และในสถานที่ท างานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
English language skills in speaking, listening, reading, and writing, with an 
emphasis on speaking and listening skills; selection of an appropriate and 
polite language for conservation; appropriate idiom; basic grammar 
structure for effective communication in various daily life situation and in 
working place. 
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  GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย 2(2-0-4) 
Aesthetics in Thai Language 
ความหมายและความส าคัญของสุนทรียภาพทางภาษา กลวิธีการสร้างสรรค์แลสื่อสาร
ภาษาที่มีสุนทรียภาพในค าและสุนทรียภาพในรูปแบบ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง 
Meaning and importance of language aesthetics; strategy of creation and 
communication with words and format aesthetics; creative writing both 
in prose and poetry. 

 
  GE-010-005 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการน าไปใช้ 2(2-0-4) 

English Reading and Writing for Usage 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ที่ถูกใช้ในการซื้อขายสินค้าการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน การเดินทางท่องเที่ยว และการส่งการ์ดในโอกาสต่าง ๆโดยเน้น
การใช้ทักษะการอ่านและการเขียนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
English using skills through various media used in shopping, banking, 
traveling, and card sending with an emphasis on reading and writing skills 
as a tool for effective daily life communication. 

 
  GE-010-006 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป 2(2-0-4) 

Reading and Writing English for General Purpose 
การอ่านและตีความข้อความจากสื่อต่าง ๆ โดยใช้กลวิธีการเดาความหมายจากการ
สร้างค า ตัวชี้แนะในบริบท การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย การอ่านค าแนะน า 
ป้ายสัญลักษณ์ ฉลากยา และผลิตภัณฑ์ การเขียนแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน การเขียน
เพ่ือการสมัครงาน 
Reading and interpreting of message from various source using a meaning 
guess technique from contextual word; usage of English-Thaidictionary; 
reading instruction, sign, drug and product label; writing about one-self 
and others introduction; writing for job application. 
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  GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Chinese for Daily Life Communication 
ระบบสัทอักษรจีน ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน ไวยากรณ์จีน 
ค าศัพท์ และรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับคนทักทาย ครอบครัวของฉัน การซื้อของ 
การบอกเวลา การท างาน และกิจกรรมชื่นชอบ ฝึกการใช้ภาษาจีน 
Chinese phonetic system; relationship between Chinese phonetics and 
alphabet; Chinese grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 

 
  GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

English for Communication in Daily Life 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับที่สูงขึ้นด้วยการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนเกี่ยวกับการบรรยายบุคลิกภาพ การอภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางแก้ไข การอภิปรายสัมพันธภาพที่ดี  การบรรยายคุณสมบัติที่น าไปสู่
ความส าเร็จการพูดคุยเกี่ยวกับแนวดนตรีและบทเพลงในความทรงจ าการอภิปรายการ
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 
Usage of English language for daily communication at a higher level 
through listening, speaking, reading, and writing about people’s 
 personality;discussing environmental problem and solution; discussing 
good relationship; describing quality for success; talking about music and 
memorable song; discussing travel preference. 

 
  GE-010-009 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 

Academic English Reading and Writing  
การอ่านเพ่ือความเข้าใจและการเขียนย่อหน้าในหัวข้อเกี่ ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ครอบครัว สิ่งของในบ้าน โฆษณาสินค้า การบริการอาหาร กิจกรรมในเวลาว่าง และ
สถานที่น่าสนใจ 
Comprehension reading and paragraph writing on topic related to 
personal profile, family and items at home, product advertisement, food 
service; free-time activity, and interesting place.  
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GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Vietnamese for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเวียดนาม ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรกับตัวอักษรเวียดนาม 
ไวยากรณ์เวียดนาม ค าศัพท์ และรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับการทักทาย ครอบครัว
ของฉัน การซื้อของ การบอกเวลา การท างาน และกิจกรรมที่ชื่นชอบ  Vietnamese 
phonetic system, relationship between Vietnamese phonetics and 
alphabet, Vietnamese grammar, vocabulary and sentence format related 
to greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite 
activity. 

   
  GE-010-011 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

Laos for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรลาว ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรลาวกับตัวอักษรลาว  ไวยากรณ์ลาว 
ค าศัพท์ และรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับการทักทาย ครอบครัวของฉัน การซื้อของ 
การบอกเวลา การท างาน และกิจกรรมที่ชื่นชอบ 
Laos phonetic system, relationship between Laos phonetics and 
alphabet, Laos grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 

   
  GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

Khmer for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเขมร ความสัมพันธ์ระหว่างสัทอักษรเขมรกับตัวอักษรเขมร ไวยากรณ์
เขมร ค าศัพท์ และรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับการทักทาย      ครอบครัวของฉัน 
การซื้อของ การบอกเวลา การท างาน และกิจกรรมที่ชื่นชอบKhmer phonetic 
system, relationship between Khmer phonetics and alphabet, Khmer 
grammar, vocabulary and sentence format related to greeting, my family, 
shopping, time telling, working and favorite activity. 
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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 

Morality for Living 
ความหมายและบอกชนิดของจริยธรรมในทัศนะของปรัชญา ศาสนา ทั้งตะวันออกและ
ตะวันตก ปรัชญาความจริงของชีวิต โดยเน้นจริยธรรมตามแนวศาสนาพุทธ คริสต์ 
อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ฯลฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณค่าโดยเน้นการพัฒนาตน 
พัฒนาคน และพัฒนางาน 
Meaning and origin of morality in philosophy and religious point of view 
both Eastern and Western philosophy; truth of life focusing on morality 
according to Buddhism, Christianity, Islam, Brahmanism-Hinduism etc; life 
quality improvement with valuing focusing on self, people and work 
improvement. 

 
  GE-020-002 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 

Aesthetics for Life 
คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ เพ่ือให้เกิดจิตใจที่ดีงาม จาก
การสัมผัสและการรับรู้ศาสตร์แต่ละแขนง ซึ่งน ามาด้วยความชื่นชมคุณค่าสุนทรียภาพ 
Aesthetic values in music, classical dance and arts for building virtuous 
mind through feeling and perception of each discipline resulting in an 
appreciation of aesthetic value. 

 
  GE-020-003 การรู้สารสนเทศ 2(2-0-4) 

Information Literacy 
แนวคิดและความส าคัญของการรู้สารสนเทศกับการศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้น
สารสนเทศการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
Concept and importance of information literacy with education; process 
development of information literacy skill; selecting source of 
information; information searching; evaluation of information value; 
information analysis and synthesis; information composition and 
presentation in various formats. 
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  GE-020-004 ภาวะผู้น าและการจัดการ 2(2-0-4) 
Leadership and Management 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น าการสร้าง
ทีมงานและการท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดตนเอง การ
จัดการภาวะวิกฤต การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ 
Concept and theory of leadership; personality, characteristic and role of 
a leader; team building and working; management principle and theory; 
self-management; crisis management; change management;conflict 
management; strategic management; guide-line for leadership 
development and management. 

 
  GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 

Human Behavior and Self-Development 
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุและปัจจัยแห่งพฤติกรรม 
แนวคิดในการพัฒนาตนเพ่ือการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ศิลปะในการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
Meaning, concept and theory of human behavior; cause and factor of 
behavior; concept of self-development for happy working with others; 
arts of human relation building; communication and happily social co-
existence. 

 
  GE-020-006 คุณค่าของมนุษย์ในการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 

Human Value and Living 
ความหมายชองชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์แนวความคิด ความเชื่อ และความมี
เหตุผลของมนุษย์ คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและ
มารยาทไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
Meaning of life and human development; concept, belief, and human 
reasoning; moral, ethics of living; Thai culture and manner identity; local 
wisdom and sufficiency economy for happy living. 
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  GE-020-007 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2(2-0-4) 
Wisdom for Local Development 
แนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิต  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลกระทบทางสังคมและ
กระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
Concept and basic knowledge of wisdom; local wisdom and living; local 
wisdom and community development; local wisdom and impact of 
society and globalization; development of local wisdom for 
internationalization. 

 
  GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4) 

Personality Development 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนและการพัฒนาตนเอง สุขภาพจิต
และการปรับตัว ความงดงามแห่งบุคลิกภาพ  
Meaning, concept, and theory of personality; factor influencing 
personality; technique and method of personality improvement; self-
perception and self-development; mental health and improvement; 
beauty of personality. 

 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
  GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก 3(3-0-6) 

World Social Dynamics 
วิวัฒนาการทางด้านสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และระบอบการเมืองการ
ปกครองของโลกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
Evolution of society, culture, economic system, and politics in the world; 
changing situation affecting Thai and world society; adjustment of one-
self in the changing of the world. 
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  GE-030-002  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
Law in Daily Life 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะบุคคล ทรัพย์ 
ครอบครัวและมรดก เอกเทศสัญญาชีวิตประจ าวัน พินัยกรรม กระบวนการยุติธรรม
เบื้องต้น หลักกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสิทธิมนุษยชน 
Basic knowledge about general law; legal principle of person property, 
thing, family, and legacy; contract in daily life; basic justice procedure; 
criminal principle; criminal justice procedure; human right. 

 
  GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา 2(2-0-4) 

Multiculturalism Studies 
ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมภาคเหนือและ
วัฒนธรรมภาคใต้ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และกระแสโลกาภิวัตน์ที่มี
ผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ 
Meaning and importance of culture, cultural diversity, Eastern and 
Western culture, Thai culture, Isan culture, northern and southern 
culture; analysis of change in society and globalization affecting culture 
and human way of life. 

 
  GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 

ASEAN Community Studies 
แนวคิดและหลักการของประชาคมเอาเซียน เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของอาเซียน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ข้อดีและข้อด้อยของการร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน การปรับตัวของไทยเพ่ือรองรับ
การเป็นสมาชิกของอาเซียน 
Concept and principle of ASEAN member; goal and strategy of ASEAN; 
politics, governance, economy, society, education, and culture of ASEAN 
countries; advantage and disadvantage of being as ASEAN member; 
Thailand adaptation for being as ASEAN countries. 
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  GE-030-005 กาฬสินธุ์ศึกษา 2(2-0-4) 
Kalasin Studies 
ประวัติความเป็นมาของกาฬสินธุ์ ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ รายได้ และเศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแหล่งท่องเท่ียวและโบราณสถาน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธ์ุ บทบาทมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุในการพัฒนาท้องถิ่น 
History and background of Kalasin; tradition culture, income and economy; 
local wisdom; tourism attractive site and historical place; problem and 
solution of Kalasin economy; Kalasin University’s role for local 
development. 

 

  GE-030-006 เพศวิถีศึกษา 2(2-0-4) 
Sexuality Education 
แนวคิดและความส าคัญของเพศวิถี อนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ สุขอนามัยของ
วัยเจริญพันธุ์ และการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยอายุ ค่านิยมและความหลากหลายทางเพศ 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สถานภาพและสถาบันครอบครัว ทักษะการต่อรองและการ
สื่อสารตามเพศ พฤติกรรมเสี่ยงตามเพศ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเข้าถึง
แหล่งบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร อิทธิพลของ   สื่อสังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
เพศวิถี 
Concept and importance of sexuality; reproductive sanitation; sex 
development; health of reproductive age and health caring at different 
age; value and sexual diversity; interpersonal relation; status and family 
institution; skill in sexual negotiation and communication; sexual risk 
behavior; prevention of sexual transmitted disease; friendly health care 
service access; influence of media, society and culture on sexuality. 

 
  GE-030-007  จริยธรรมแห่งพลเมือง 2(2-0-4) 

Citizenship Ethics 
ความหมาย ความส าคัญของจริยธรรมแห่งพลเมืองสิทธิหน้าท่ีของพลเมือง และสิทธิแห่ง
ความเป็นมนุษย์ สาเหตุ ประเภท สถานการณ์การทุจริต การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จิตส านึกสาธารณะ สิทธิชุมชนกับการดูแลประโยชน์ส่วนรวม ความกตัญญูต่อ
แผ่นดิน 
Meaning and importance of ethics of citizen; right and duty of citizen and 
human right; cause, type, and corruption situation and anticorruption; 
public consciousness, community right and public interest protection; 
gratitude towards country. 
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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 

Life and Environment 
ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยาเบื้องต้นและระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
มลภาวะ พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระ ดับ โ ลกและประ เทศ ไทย  ก า รอนุ รั กษ์ แ ละกา รจั ดก า รสิ่ ง แ วดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
Meaning and importance of environment; relationship between human and 
environment; basic ecology and ecological system; biological diversity; 
natural resource, pollution, alternative energy and energy conservation; 
situation and environment problem around the world and Thailand; 
conservation and management of environment and natural resource for 
sustainable usage. 

 

  GE-040-002 การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิด การคิดระดับสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดวิจารญาณการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้เหตุผล การ
ประยุกต์การคิดและการตัดสินใจท่ีสมเหตุผลในการแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวัน 
Principle and thinking process; high order thinking such as analytic, 
synthetic, critical, creative; scientific problem-solving; reasoning usage; 
application of reasonable thinking and decision making for solving daily 
living problem. 

 

  GE-040-003 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
Mathematics for Life 
การคิด กระบวนการและรูปแบบการคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ การ
ให้เหตุผล การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบหน่วยวัด อัตราการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
Thinking, thinking process and form; mathematical process; logic, 
rationalization; mathematical interpretation; comparison of measurement 
unit; exchange rate of currency, interest, tax; application of mathematics 
and statistics for decision making and daily life problem solving. 
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  GE-040-004 ทักษะและการรู้สารสนเทศในยุคดิจิตัล 2(1-2-3) 
Skills and Information Literacy in Digital Age 
แนวคิดและความส าคัญของสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โครงข่ายอินเตอร์เน็ต และ
การสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดียระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
ในองค์กร การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง 
ๆ กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
Concept and importance of information; computer technology, internet 
network and searching, multimedia information; basic data base system; 
information system and application in organization; information analysis 
and synthesis; various forms of information presentation; law and ethics of 
computer usage; future trend of information technology. 

  
  GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 2(1-2-3) 

Information Technology for Work 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต และ    การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ การใช้ระบบโปรแกรม การใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการจัดท าเอกสาร การท าตารางค านวณ การน าเสนอและการจัดฐานข้อมูล 
การใช้งานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบโครงร่างคอมพิวเตอร์ 
การเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 
Information technology system; impact of information technology on 
human life and living; hardware component; program system usage; 
application program usage for making document; calculation table; data 
presentation and database management; usage of computer network; data 
exchange on computer network system; respect for intellectual property 
and copyright. 

 
  GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม 2(1-2-3) 

Thai Herb for Health and Beauty 
ความหมายและความส าคัญของสมุนไพรไทย ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรหลักเบื้องต้นในการใช้
สมุนไพร สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ สมุนไพรเพื่อความงาม เครื่องส าอางจากสมุนไพร สมุนไพร
ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Meaning and importance of Thai herb; part of medicinal plant; 
fundamental of herbal usage; herb and health care; herb for beauty; herbal 
cosmetic; Thai herb in ASEAN. 
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  GE-040-007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข 2(1-2-3) 
Science and Technology for Happiness 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ ความก้าวหน้า
และผลกระทบของเทคโนโลยีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี การสร้าง
ความสุขจากการใช้เทคโนโลยี 
Science and technology; information technology and applied 
communication; advancement and impact of technology; morality and 
ethics in using technology; making happiness from technology usage. 
 

 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 
  GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 

Sport and Recreation for Health 
พัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการออกก าลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ฝึกทักษะการออกก าลังกาย และเลือกกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเอง รู้หลัก
โภชนาการส าหรับบุคคลวัยต่าง ๆจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
การเรียนรู้การใช้ชีวิตและการท างานร่วมกันฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ในการด ารงตนใน
สังคมอย่างมีความสุข ทั้งร่างกาย จิตใจ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Knowledge and exercise skill development; physical fitness strengthening; 
exercise skill practicing and appropriate sport activity selection; nutrition for 
people at various ages; recreation activity organization for making use of 
time; learning to live and cooperate with others; leadership and fellowship 
practicing for living in society with physical and mental happiness for 
developing quality of life. 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาชีพครู  
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    

ED-002-101 ความเป็นครู 
To Be a Teacher 

3(2-2-5) 

 สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความ
เป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ใช้ความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนมีจิตวิญญาณความเป็นครูหลักธรรมมาภิบาลและความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครูจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม และปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
State of teacher’s work, attributes and standards of teaching 
profession; cultivation of teacher’s spirit; laws related to teachers and 
teaching profession; knowledge management about teaching 
profession; promotion and development of teaching profession on a 
continual basis; using technical skills in a major subject and teaching 
strategies in order to enable learners to think critically and to 
synthesize for creating new things; seeking for and using information 
and knowledge to keep pace with the change; interaction between 
teachers and learners promoting learners’ potential development; 
maintaining spirit of teachers, principles of good governance and 
honesty, morality and ethics of teaching profession, and professional 
code of ethics by the Teachers' Council; behaving as a good model; 
maintaining the public mind andsacrificing for society; and behaving 
in accordance with professional code of ethics. 
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ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา      
Philosophy of Education 

3(2-2-5) 

 ปรัชญาการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยัง่ยืน 
Educational philosophy; concepts and theories of education; religion, 
economy, society and culture; concepts and strategies in educational 
management for promoting sustainable development; application in 
school development; analysis of education for sustainable 
development. 
 

ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
Language and Culture for Teachers 

2(1-2-3) 

 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
Thai language and culture for teachingprofession; correct use of 
listening, speaking, reading, and writing skills in Thai for 
communication; using language and culture for peaceful living. 
 

ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศส าหรับครู 
Foreign Language and Culture for Teachers 

2(1-2-3) 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
English language for teaching profession development; correct use of 
English listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication; using foreign language and cultures for peaceful 
living. 
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ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับครู 
Psychology and Guidance  for Teachers 

3(2-2-5) 

 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปฏิบัติการใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
Basic psychology and human developmental psychology; learning 
psychology and educational psychology; guidance psychology and 
counseling, guidance for helping learners to have well-being; 
practices of using psychology for understanding and promoting 
students’ learning according to theirfull potentials. 
 

ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร      
Curriculum Design and Development 

3(2-2-5) 

 หลักการและแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา
หลักสูตร ปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
Principles and concepts for curriculum making; implementation of 
curriculum, curriculum development; practices of curriculum analysis 
anddevelopment; curriculumevaluation; andapplication of evaluation 
results for curriculum development. 
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ED-002-207 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  3(2-2-5)  
Learning Management and Classroom Management 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวมและการจัดการศึกษาพิเศษการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
ปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง และการสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
Principles, concepts, guidelines for writing a lesson plan: learning 
management and environment for learning; theories and models of 
learning management in order to enhance learners’ critical thinking, 
creative thinking, and problem-solving; integration of inclusive 
educationand special education management; development of 
learning centers in school; practices of writing a lesson plan and 
bring it into practice; creating a good classroom management climate 
for learners to learn. 
 

ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5)  
Educational Innovation and Information Technology 

 หลักการ แนวคิด การออกแบบการประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
และการประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้และการสื่อสาร  
Principles, concepts, design, application, and evaluation of media; 
and innovation information technology for learning and information 
technology for communication; application and evaluation of media, 
innovation and information technology for learning and 
communications. 
 
 
 
 
 



46 

 

ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
และปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้  
Principles, concepts, and guidelines for learner’s learning 
measurement and evaluation; practices of learning measurement 
and evaluation, and utilizing evaluation results for learner 
development. 
 
 

ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   
Education Administration and  Quality Assurance 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา วัฒนธรรมในองค์กร 
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การท างานเป็นทีม และการจัดการโครงงานและโครงการ
ฝึกอาชีพ หลักการฝึกอาชีพ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิน คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
Theory and principles of administration, educational leadership, 
organizational culture; human relationship in organization; 
teamworking and  management of project and career training 
program; principles of career training; principles, concepts, and 
guidelines for educational quality management, educational quality 
assurance; management of quality of learning activities and 
continuous improvement of learning quality; and conducting 
evaluation activitiesof learning activities quality. 
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ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 
Teaching Skills and Techniques 

 

ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน บุคลิกภาพ
ของครูในการสอน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การฝึกทักษะ
การสอน เช่น ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน ทักษะการเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม 
การอธิบายและการเล่าเรื่อง การใช้กระดานด า การใช้กิริยาวาจาท่าทางการสรุป
บทเรียน การใช้เพลงและเกมประกอบการสอน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่ม
ย่อย วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดย
ใช้กระบวนการคิด และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
Meanings, scope, and importance of teaching skills and techniques; 
teacher’s personalities in teaching; student-centered instructional 
management; practices of teaching skills such as lesson introducing, 
arousing, questioning, explaining, narrative telling, blackboard using, 
verbal and non-verbal using, summarizing; using songs and games for 
teaching; large and small group teaching; teaching methods; 
participatory teaching techniques; teaching techniques using thinking-
process; and application of information and communication 
technology for instructional management. 
 

ED-002-412 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัยการใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
Principles, concepts, and guidelines for conducting research; using 
and producing research works for learning development; utilizing 
research results in instructional management; and practices of 
research for developing instruction and learners. 
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กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    
ED-003-313 สัมมนาปัญหาการศึกษา 

Seminar on Educational Problems 
3(2-2-5)   

 ระบบการจัดสัมมนา และการปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา 
Seminar systems and practices of organizing a seminar on 
educational problems. 

 
ED-003-314 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร   

Co-curriculum Activity 
3(2-2-5) 

 ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมร่วมหลักสูตร ประเภทและประโยชน์
ของกิจกรรมร่วมหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับกิจกรรมร่วมหลักสูตร 
ลักษณะของผู้น าและผู้ตามวิถีแห่งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร
กิจกรรมร่วมหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร การประเมินผล
กิจกรรมร่วมหลักสูตร การเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมร่วมหลักสูตร 
Meaning and objectives of co-curriculum activities; types and 
advantages of co-curriculum activities; relationship between 
curriculum and co-curriculum activities; characters of leaders and 
followers based on democracy; principles for administration and 
management of co-curriculum activities;  organization of students’ 
activities in basic education school; problems and guidelines for 
solving problems in co-curriculum activities; evaluation of               
co-curriculum activities; and selection of projects according to the 
types of co-curriculum activities. 

  

ED-003-315 การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 
Operation and Maintenance of Educational 
Technology Equipment 

3(2-2-5) 

 หลักการ ระบบการท างาน วิธีใช้ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 
และปฏิบัติการใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 
Principles, operating systems, methods of usage and maintenance 
ofeducational technology equipment; and practices of using and 
maintaining educational technology equipment. 
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ED-003-316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
Information Technology in Education 

3(2-2-5) 

 การท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานของอินเทอร์เน็ต การใช้
งานอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เวิลด์ไวด์เว็บ การประชุมทางไกล 
(Teleconference) อินเทอร์เน็ตในวงการศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาและการค้นคว้า
ทางการศึกษา และปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และรับส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 Operation of information technology systems; operation of Internet; 
Internet usages; e-mails, www, teleconference, internet in Thai 
education for educational research and development; practices of 
retrieving information from the Internet and sending and receiving e-
mails. 
 

 ED-003-317 การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา         3(2-2-5) 
Production and Presentation of Educational Multimedia 

 ความหมายและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการน าเสนอ และปฏิบัติการออกแบบและสร้าง
ผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการน าเสนอในการเรียนการสอนและการ
เผยแพร่  
Meaning and importance of using multimedia computer for 
presentation; uses of computer programs for presentation; and 
practices of designing and constructing computer programs for 
presentation in instruction and dissemination. 
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ED-003-318 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
Computer Assisted Instruction Development 

3(2-2-5) 

 หลักการ ทฤษฎี การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบต่าง ๆ การออกแบบ 
ขั้นตอนการสร้าง เทคนิควิธีการใช้โปรแกรมนิพนธ์ หรือโปรแกรมประยุกต์ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน และปฏิบัติการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบใด
แบบหนึ่ง และสามารถน าไปใช้ในห้องเรียนได้ 
Principles and theories of constructing various types of computer-
assisted instruction (CAI) lessons; designs and procedures of 
construction; techniques of using authoring programs or applications 
to construct a computer-assisted instruction lesson; investigating 
efficiency of CAI lessons; and practices of constructing a type of CAI 
lessons and implementing it in the classroom. 
 

ED-003-319 การสร้างแบบทดสอบ 
Test Construction  

3(2-2-5) 

 ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ และการ
สร้างแบบทดสอบมาตรฐาน การน าแบบทดสอบไปใช้ และการประเมินและ
ปรับปรุงแบบทดสอบ 
Test types; planning of construction of different types of tests; 
constructing a standardized test; implementing a test; and evaluating 
and improving a test. 
 

ED-003-320 การวัดจิตพิสัย 
Measurement of Affective Domain 

3(2-2-5) 

 ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการสร้าง
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลผลและการน าผลการวัดจิต
พิสัยไปใช้ และปัญหาและแนวทางแก้ไขการวัดจิตพิสัย 
Meaning and features of measurement of affective domain; process 
ofmeasurement; principles and methods of constructing 
measurement tools; checking quality of measurement tools; 
interpreting and implementing measurement results; and problems 
and solutions of measurement of affective domain. 
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ED-003-321 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 
Performance Evaluation 

3(2-2-5) 

 บทบาท ความส าคัญ ธรรมชาติ และจุดมุ่งหมายของการประเมินผลการเรียนด้าน
การปฏิบัติ การสร้างเครื่องมือวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลผลและการน าผลการประเมินด้านการ
ปฏิบัติไปใช้ และปัญหาและแนวทางแก้ไขการประเมินด้านการปฏิบัติ 
Roles, importance, nature, and objectives of performance evaluation; 
constructing tools for measurement and evaluation of performance; 
checking quality of measurement tools; interpreting and applying the 
results of performance evaluation; and problems and solutions of 
performance evaluation. 

 
 

ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5)    
Research and Development of Learning Innovation 

 แนวคิด รูปแบบ และวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  อภิปราย
ความส าคัญและกระบวนการของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  และฝึก
ปฏิบัติการเก็บข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงร่างการวิจัย ทดลองปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ การน าเสนอ และประเมินผลการวิจัย 
Concepts, models, and research methods for learning innovation 
development; discussing about importance and process of research 
and development of learning innovations; practices of collecting 
data for determining students’ learning problems; practices of 
designing research model for learning development; developing 
instruments for collecting data; data analysis; and writing a research 
proposal; conducting research for learning development; 
presentation and evaluation of research. 
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ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Qualitative Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

 หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ข้อมูลเชิง
คุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความเที่ยงและความตรงของการวิจัยเชิง
คุณภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เ พ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ และการ
ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพมาพัฒนาการเรียนรู้ 
Basic principles of qualitative research used in research for learning 
development; designing qualitative research in research for learning 
development; qualitative data; analysis of qualitative data; reliability 
and validity of qualitative research; use of computer program in 
qualitative research; and application of qualitative research learning 
development. 

 
 

ED-003-324 การสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Construction of Research Instruments for Learning Development 

 ความหมาย และลักษณะของการเก็บข้อมูลด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
หลักและวิธีการสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขส าหรับการพัฒนาเครื่องมือวัดและฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างเครื่องมือวัด
ส าหรับเก็บข้อมูลของการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
Meaning and characteristics of data collection on cognitive, affective 
and psychomotor domains; principles and methods of constructing 
instruments, checking quality of instruments; problems and solutions 
for development of  measuring instruments; as well as practices of 
constructing measuring instruments for collecting data of research for 
learning. 
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ED-003-325 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(2-2-5) 
Statistical Packages for Research 

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือค านวณร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง และการ
ทดสอบแบบไม่อิงพาราเมติก เช่น ไคสแควร์ การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ  
Uses of statistical software package for calculating percentages; 
measures of central tendency, measures of dispersion, hypothesis 
testing, analysis of correlation and regression, One-way and Two-way 
ANOVA, and Non-parametric testing such as chi-square, practices of 
data analysis using a statistical software package. 
 

ED-003-326 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
Computer Programs for Research 

3(2-2-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะส าคัญของ
โปรแกรมส าเร็จรูป กระบวนการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย และ
การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data file) และการสร้างแฟ้มค าสั่ง (Command file) เพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่าง ๆ  
Introduction to computer uses; types and features of computer 
programs for research; working process of software programs for 
research; and creating a data file and command file for analysis of 
various data. 
 
 

ED-003-327 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 
Child and Adolescent Psychology 

3(2-2-5) 

 ความเข้าใจพ้ืนฐานของจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น วิธีการศึกษาพฤติกรรม การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ ทฤษฏีพัฒนาการ พฤติกรรมและปัญหาของเด็กและ
วัยรุ่น และการให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเด็กและวัยรุ่น 
Understanding the foundation of child and adolescent psychology; 
methods of behavior study; growth and development; developmental 
theories; behavior and problems of children and adolescents; and 
giving assistance and counseling services to children and 
adolescents. 
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ED-003-328 บุคลิกภาพและการปรับตัว 
Personality and Adaptation 

3(2-2-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว และกลไกในการปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
Introduction to personality; personality theories; personality 
measurement and development; the adjustment; and mechanism in 
adjustment for effectively living in community. 
 

ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
Theories and Techniques of Counseling in Educational Setting 

 มโนคติต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ โครงสร้างและพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
ธรรมชาติของความวิตกกังวล เป้าหมายของการปรึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้ให้
การปรึกษา จรรยาบรรณการเป็นผู้ให้การปรึกษา กระบวนการและขั้นตอนการ
ปรึกษา เทคนิคต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ประโยชน์และข้อจ ากัดของทฤษฎี
การปรึกษาต่างๆ ที่ใช้ในสถานศึกษา การเลือกสรรและบูรณาการทฤษฎีการ
ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
Concepts of human nature; structure and development of 
personality; nature of anxiety; goals of counseling, roles and duties 
of counselors; ethics in counseling profession; counseling process 
and stages; counseling techniques based on theories; advantages 
and limitations of counseling theories used in school; selection and 
integration of counseling theories suitable for oneself. 
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ED-003-330 ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษารายบุคคล 
Basic Counseling Skills and Individual Counseling 

3(2-2-5) 

 การฝึกทักษะพ้ืนฐาน และเทคนิคต่างๆ ในการปรึกษารายกรณี การสัมภาษณ์ การ
สร้างสัมพันธภาพ การฟัง และการเลือกวิธีการบ าบัดที่มีประสิทธิภาพการ
วิเคราะห์ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้รับการปรึกษา กระบวนการส่งต่อ
ในกรณีเร่งด่วน การวางแผนกระบวนการและการบูรณาการเทคนิคที่เหมาะสมใน
การให้การปรึกษา 
Practice of basic individual counseling skills and techniques, 
interviewing techniques, rapport building, listening and selecting 
effective interventions; analysis and appraisal of counselee’s 
problems and needs, individuals with crisis and referral, and planning 
and integrating effective techniques appropriate for counseling 
services. 
 

ED-003-331 เทคนิคกลุ่มในการปรึกษา 
Group Techniques in Counseling 

3(2-2-5) 

 ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆองค์ประกอบของกลุ่มกระบวนการขั้นตอนของกลุ่ม
จุดมุ่งหมายของกลุ่มข้อเด่นข้อจ ากัดของการด าเนินการกลุ่มกลุ่มชนิดต่างๆการ
ประเมินและการใช้เทคนิคต่างๆจรรยาบรรณในการด าเนินการกลุ่มเทคนิคการ
ปรึกษาแบบกลุ่มเน้นการพัฒนาแนวคิด เจตคติ ทักษะในการน ากลุ่ม การฝึกทักษะ
การปรึกษาแบบกลุ่มและการฝึกทักษะการเป็นผู้น ากลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 
Understanding about groups, components of process group, stages of 
group, purposes of group, strengths and weaknesses of group; 
operating and kinds of groups; assessment and use of various 
techniques; ethical codes in group counseling; techniques in group 
counseling with an emphasis on developing concepts, attitudes and 
skills of leading groups; practices of group counseling skills and skills 
in being an effective group leader. 
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ED-003-332 การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

3(2-2-5) 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ ลักษณะและ
ประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน 
Introduction to inclusive and special education; characters and types 
of children with special need; adjustment for inclusive education 
management; teaching techniques and management of behaviors 
and supporting services. 
 

ED-003-333 พลศึกษาและสุขศึกษาส าหรับครู     2(1-2-3) 
Physical Education and Health Education for Teachers 

 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพลศึกษา สุขศึกษา การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ ประเภทและวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเพศและวัยของนักเรียน การเสริมสร้างคุณธรรมด้านต่างๆ เช่น 
รับผิดชอบ วินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตาม ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ฯลฯ ตลอดจน
วิธีการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค และการบ าบัดรักษา
เบื้องต้น เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างปลอดภัย รวมถึงการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Meaning, importance and advantages of physical and health 
education; human growth and development; types and methods of 
correct exercises suitable for students’ sexes, and ages; promoting 
moralities such as responsibility, discipline, leadership, followership, 
sporting spirit, as well as methods of promoting health, competence, 
disease protection, and fundamental therapy for safety living, and 
physical and health education programs according to the basic 
education curriculum. 
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ED-003-334 ผู้ก ากับลูกเสือ–เนตรนาร–ียุวกาชาด    2(1-2-3) 
Unit leaders of Boy-scouts, Girl-scouts and Girl-guides 

 ประวัติ ความมุ่งหมาย ความส าคัญ และอุดมการณ์ของลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด ความรู้เบื้องต้น คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้ก ากับลูกเสือเนตร
นารี และยุวกาชาดและการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือเนตรนารี และยุว
กาชาดขั้นความรู้เบื้องต้น 
History, goals, importance and ideals of boy–scouts, girl–scouts and 
girl–guides; basic knowledge, morality and ethics of being a leader of 
boy–scouts, girl–scouts and girl–guides; taking a basic training course 
(BTC). 
 

ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 
Practicum 1 

1(60) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลาย และการออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล  
Practices of observation of learning management, writing a lesson 
plan for learners to construct knowledge;  be able to write a lesson 
plan for various teaching objectives; designing of test, test items, or 
measurement tools. 
 

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2     1(60) 
Practicum 2 
รายวิชาบังคับก่อน: ED-005-435  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู1 
Prerequisite: ED-005-435  Practicum 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริงการตรวจข้อสอบ
การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติการ
สอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน  
Practices of teaching in simulative and real situations, checking 
answers of test, scoring, and grading; performance testing and 
scoring, conducting research for solving learners’ problems; 
developing being as a professional teacher, and be able to teach, 
design a test, assess and evaluate learners. 
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ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360) 
Internship 1 
รายวิชาบังคับก่อน: ED-005-436  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 
Prerequisite: ED-005-436  Practicum 2 

 ปฏิบัติการสอนวิชาเอกแลกปลี่ยนเรียนรู้หรืแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา
การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
Practices of teaching a major subject,exchanging or sharing knowledge in 
educational seminar;  assessing and evaluating, utilizing the results for learner 
development, conducting research for learner development, and carrying out 
other tasks as assigned. 
 

ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2             6(360) 
Internship 2 
รายวิชาบังคับก่อน: ED-005-537  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Prerequisite: ED-005-537  Internship 1 

 ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ ในสาขาวิชาเอก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาการศึกษา ท าการประเมิน ปรับปรุง ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
Practices on learning management in a major subject; exchanging or 
sharing knowledge in educational seminar; evaluating, improving and 
conducting a research for learner development in school, and 
carrying out other tasks as assigned. 
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 กลุ่มวิชาเอก  
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

 กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 
ED-052-101 วรรณคดีศึกษา       3(3-0-6) 

Thai Literature Studies 
รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ลักษณะ และพัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
สมัยรัชกาลที่ 6 วรรณคดีกับศิลปะแขนงอ่ืน ๆ 
Patterns, contents, concepts, characteristics, and development of Thai 
literature from Sukkhothai to King RAMA VI; literature and others arts. 
 

ED-052-104 วรรณกรรมปัจจุบัน      3(3-0-6) 
Contemporary  Literature 
ความเป็นมา รูปแบบ แนวคิด กลวิธีการเขียน ประเภท จุดประสงค์ในการแต่ง 
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน    
History, patterns, concepts, writing strategies, types and purposes of 
composing; relationship of literatures and socio-culture from the period 
of King Rama V to present.  
 

ED-052-201 ดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  2(2-0-4) 
Arts, Music and Performance for Learning Management 
ลักษณะสร้างสรรค์ในวรรณกรรมไทยกับดนตรี ศิลปะ และการแสดงประเภทต่าง ๆ การ
ประยุกต์ ดนตรี ศิลปะและการแสดง เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
Characteristics of creation in Thai literature and music, arts and other 
types of performance,application of music, arts and performance for  
learning management.  
 

ED-052-204 กวีนิพนธ์ไทย       2(2-0-4) 
Thai Poetry 
พัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่า ศิลปะการประพันธ์ การใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการประพันธ์ 
Development of Thai poetry; patterns, contents, and value ; art of poetry  
composition, uses of creativities in composing poetry.  
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ED-052-301 คีตวรรณกรรม       2(2-0-4) 
Vocal Music Literature 

ลักษณะสร้างสรรค์ในวรรณกรรมไทยกับเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบเรียน 
ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาสาระและความงามทางภาษา การเข้าถึงความงามของภาษาและ
ลีลาเพลงด้วยการปฏิบัติ 
Characteristics of creation in Thai literature and other types of Thai song 
appearing in textbooks; prominent characteristics in contents and the 
language aesthetics, accessibility to the aesthetics of language as well as  
and song style in practice. 
 

ED-052-302 วรรณกรรมในแบบเรียนภาษาไทย    2(2-0-4) 
Literature in Thai Text Books 
ความหมาย ลักษณะ ประเภท พัฒนาการ สาระ และแนวทางการเรียนรู้วรรณกรรมใน
หนังสือเรียนภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การคัดสรรวรรณกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
Meanings, characteristics, types of development content and approach to  
Literature learning in Thai language text book at basic education level, 
selection of literature for  learning. 
 

ED-052-305 วรรณกรรมการแสดง      3(3-0-6) 
Performance Literature 
ความรู้ทางวรรณกรรมการแสดง การแสดงแบบขนบและร่วมสมัย การประยุกต์
ศิลปะการแสดงเพื่อการจัดการเรียนรู้ การแสดงละครเวทีเบื้องต้น 
General knowledge of performance literature; traditional and 
contemporary performancs; applicationof performance arts for learning 
management; basic drama performance. 
 

ED-052-306 คติชนวิทยา       3(3-0-6) 
Folklore 
ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภท คุณค่าของข้อมูลคติชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
คติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน การสร้างสรรค์และพัฒนา การเก็บข้อมูลจากเอกสาร
และภาคสนาม การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
Meaning, histories, types, and value of folklore data; relationship between 
folklore and other disciplines;creation and development, data collection 
for document and fild study; application for learning management. 
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ED-052-401 วรรณกรรมวิจารณ์      3(3-0-6) 
Literary Criticism 
หลักและทฤษฎีในการวิเคราะห์ตีค่าประเมินค่าและการวิจารณ์วรรณกรรม แนวทางการ
วิจารณ์วรรณกรรมแบบต่าง ๆ บทวิจารณ์วรรณกรรมของไทยและต่างประเทศ การฝึก
วิจารณ์วรรณกรรมและการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
Principles and theories of analysis of value evaluation and criticism of 
various type of literature, critiques of Thai and foreign literature; practices 
of criticism of literature and application for learning management. 
 

ED-052-209 วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน    3(3-0-6) 
Literature for Children and Youths 
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ศิลปะในการ
ประพันธ์และแนวทางในการประเมินค่า การสร้างสรรค์หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน 
Meaning, characteristics, and categories of literature for children and 
youths; art of writing and guidelines for value estimation; creating books 
for children and youths. 

 
 กลุ่มวิชาหลักภาษา 

ED-052-102 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาไทย     3(3-0-6) 
Introduction to Thai 
ความหมายและความส าคัญของภาษา ภาษากับมนุษย์ พัฒนาการอักษรและอักขรวิธี  
Meaning and importance of language; language and human; development 
of alphabet and orthography. 
 

ED-052-105 หลักภาษาไทย       3(3-0-6)
  Thai Grammar 

เสียง พยางค์ ค า วลี ประโยค และสัมพันธสาร 
Sounds, syllables, words, phrases, sentence and discourse. 
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ED-052-202 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย     3(3-0-6)
  Linguistics for Thai Teachers 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ระบบเสียง ค า ประโยค และอรรถศาสตร์ใน
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์
ในการจัดการเรียนรู้ 
Basic knowledge of linguistics, sound system, word, semantics in 
Thai;changes of Thai and application of linguistics knowledge for learning 
management. 
 

ED-052-203 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย     2(2-0-4)
  Foreign Languages in Thai 

ประวัติความสัมพันธ์ของภาษาไทยกับต่างประเทศ ภาษาบาลี -สันสกฤต และเขมรที่
สัมพันธ์กับภาษาไทย ลักษณะของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง เสียงค า 
ความหมายของค าต่างประเทศ ลักษณะการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย อิทธิพล
ของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย  
History of relationship between Thai and foreign languages, Pali-Sansakrit 
and Khmer in relation to Thai; characteristics of foreign languages in Thai; 
changes of sound, word and meaning of foreign words; characteristics of 
borrowing foreign words, and influence of foreign languages on Thai.  

 
ED-052-303 ระบบเสียงภาษาไทย      3(3-0-6) 

Thai Phonology 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง ลักษณะการเกิดเสียงและฐานกรณ์ ประเภท 
ลักษณะและระบบเสียงภาษาไทย 
Basic knowledge of sound systems, characteristics of sound articulation 
and articulators; types and characteristics of Thai sound systems.  
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ED-052-205 ภาษาไทยถิ่น       2(2-0-4) 
Thai Dialects 
ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ความรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นด้ าน
ระบบเสียง ค า  ประโยค ความหมายและการเปลี่ยนแปลง การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
การประยุกต์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
Ethnolinguistics, knowledge of local dialect; differences of Thai dialects in 
terms of sound system, word, sentence meaning and changes; field work 
data collection, application for learning management. 
 

ED-052-307 การวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายภาษาไทย   3(3-0-6) 
Analysis of Thai structure and Semantics  
ความหมาย ชนิด และหน้าที่ของ พยางค์ ค า วลี และประโยค ทฤษฎีในการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคภาษาไทย 
Meaning, types, and functions of syllables, words, phrases, sentences; 
theory of analysis of Thai sentence structures. 

 
กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา 

ED-052-103 การพัฒนาทักษะการฟังและการดู     2(2-0-4) 
Development of Listening and Watching Skills 
การพัฒนาทักษะการฟังและการดู การฟังอย่างลึกซึ้ง การฟังและดูสารประเภทต่าง ๆ  การ
ฟังและดูเพ่ือการตีความ การจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการดู 
Development of skills in listening and watching. listening deeply, listening 
and watching different types of texts;listening and watching for 
interpretation; learning management of listening and watching skills. 
 

ED-052-206 วาทการ        2(2-0-4) 
Speech 
หลักการพูดประเภทต่างๆ ทักษะการพูดเพ่ือการสอน การพูดอธิบาย การพูดแนะน า 
การพูดสรุปความ การพูดโน้มน้าวใจ การพูดวิเคราะห์ ทักษะการใช้เสียง การเรียบเรียง
ข้อความ และการน าเสนอ ความถูกต้องด้านอักขรวิธี  
Principles of several types of speaking; speaking skills for teaching; 
speaking for explanation, introduction, conclusion, persuasion, analysis, 
utterance; organization and presentation of statement organizing with 
correct orthography. 
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ED-052-207 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์     2(2-0-4) 
The Arts of Poetry Reading 
หลักการ กลวิธีการอ่านในใจและการอ่านออกเสียงค าประพันธ์ การสอนอ่านท านอง
เสนาะ 
Principles, strategy of mental and around reading of prose;teaching of 
poems melodious reading.  
 

ED-052-208 การอ่านเชิงวิจารณ์      2(2-0-4) 
Critical Reading 
หลักการอ่านวินิจสาร ลักษณะและรูปแบบงานเขียน วิธีการอ่านตีความการวิเคราะห์
และการอภิปรายเนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ของงานเขียนรูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง 
Principles of in appreciated reading; characteristics and patterns of writing 
works; interpretative reading, analysis and discussion of content; 
composing strategies of various type of writings for both prose and 
poetry.  
 

ED-052-304 การเขียนเชิงวิชาการ         3(3-0-6) 
Academic Writing 
ความหมาย หลักการ รูปแบบ ลักษณะ และจรรยาบรรณของการเขียนเชิงวิชาการ การ
เขียนบทความ ภาคนิพนธ์ รายงานทางวิชาการ การน าเสนอเป็นเอกสารหรือสื่อประสม 
Meaning, principles, patternscharacteristicsandcode of ethics of academic 
writing; writing of article, thesis, academic report and document on 
multimedia presentation. 
 

ED-052-402 การเขียนเชิงสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
Creative Writing 
ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ แนวคิด กลวิธีการสร้างสรรค์งานเขียนประเภทสาร
คดี บันเทิงคดี และกวีนิพนธ์   
Meaning, principles, components, concepts, and creative writing strategies 
of  feature, fiction and poetry. 
 
 
 



65 

 

ED-052-404 การใช้ภาษาส าหรับสื่อสมัยใหม่      3(3-0-6) 
Language Usage for New Media 
ความหมาย ลักษณะ ประเภท จรรยาบรรณ การใช้ภาษาส าหรับสื่อสมัยใหม่การรู้เท่า
ทัน การประยกุต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 
Meaning, characteristics, types, ethics, language usage in new media; 
update knowledge; application of creative and appropriate uses. 
 

ED-052-405 สัมมนาทางภาษาไทย       3(1-3-5) 
Seminar on Thai Language 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา การจัดสัมมนาสถานภาพและองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
ภาษาไทย การอภิปราย สรุปผล และน าเสนอผลการสัมมนา  
Knowledge of seminar organization; seminar organization on status and 
body of knowledge of Thai; discussion, conclusion and presentation of 
seminar results. 

 
ED-052-406 การวิจัยทางภาษาไทย         3(1-3-5) 

Research in Thai Language 
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยทางภาษาไทย
และการจัดการเรียนรู้ การเขียนและการน าเสนอรายงานการวิจัย  
Basic knowledge of research, research methodology; reaearch concepts 
and theories used in Thai and learning management; research writing and 
presenting. 
 

กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก 
ED-052-106 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูภาษาไทย    2(1-2-3) 

Information Technology for Thai Teachers 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสาร การสร้างและน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การสืบค้นผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลที่
ทันสมัยโดยใช้สื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
Information technology used in communication;creating and presenting 
work by a computer program; academic retrieval related to Thai from 
modern sources using information and electronic media.  
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ED-052-308 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา   3(2-2-5)
  Thai Learning Management in Elementary Education 

แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรมการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การวัด ประเมินผล การประยุกต์ใช้ส าหรับผู้เรียน เทคนิค
การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
Concepts, theories and models of learning management; psychology for 
media and innovation usage; writing lesson plans, measurement, 
assessment, application for primary learners; teaching techniques of Thai 
at primary education level. 
 

ED-052-403 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
Thai Learning Management in Secondary Education 
แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยา การใช้สื่อและนวัตกรรม การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การวัด ประเมินผล การประยุกต์ใช้ส าหรับผู้เรียน เทคนิค
การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  
Concepts, theories and models of learning management; psychology for 
media and innovation usage; writing lesson plans, measurement, 
assessment, application for primary learners; teaching techniques of Thai 
at secondary education level. 
 

ED-052-407 การประเมินการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    1(0-3-0) 
Evaluation of Thai Learning Management 
การออกแบบและน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การประยุกต์องค์ความรู้ทาง
ภาษาไทยเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
Designing and presenting the lesson plans of Thai learning 
management;applicationof Thai body of knowledge. 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย  

ED-053-001 วรรณคดีเปรียบเทียบ      2(2-0-4) 
Comparative Literature 
ความหมาย ขอบเขต และวิธีการเปรียบเทียบวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ
ศาสตร์ต่าง ๆ การเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ 
Meaning, scopes and methods of literaturecomparisms, relationship 
between literature and other fields of study; comparisons of Thai and 
foreign literatures.  
 

ED-053-002 วรรณกรรมเอกของโลก      2(2-0-4) 
World Masterpieces Literature 
วรรณกรรมส าคัญของโลก รูปแบบ องค์ประกอบ เนื้อหา บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม 
World masterpieces literature, type, element, content, socio-cultural 
contexts-related to literature. 
 

ED-053-003 วรรณคดีเอกของไทย      2(2-0-4) 
Thai Masterpieces Literature 
ลักษณะของวรรณคดเีอกในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ในด้านรูปแบบ 
เนื้อหา แนวคิด ประเภท ลักษณะเด่นด้านวรรณศิลป์ และคุณค่า 
Characteristics of Thai literature masterpieces in Sukkhothai, 
Ayuddhaya,Thonburi, and Rattanakosin periods in terms of contents, 
concepts, types, and characteristics on art of literature and values. 
 

ED-053-004 วรรณกรรมศาสนาและค าสอน     2(2-0-4)
  Religious and Didactic Literature 

วรรณกรรมศาสนาและค าสอนตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยปัจจุบัน วิวัฒนาการทางด้าน
เนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ คุณธรรมจริยธรรม คุณค่าของวรรณกรรมศาสนา
และค าสอนที่มีต่อสังคม 
Religious and didactic literatures from Sukkhothai period to present; 
evolution of contents, patterns, concepts, beliefs, morals and ethics, and 
values of religious and didactic literature for society.  
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ED-053-005 วรรณกรรมประวัติศาสตร์และการเมืองไทย   2(2-0-4) 
Thai History and Political Literature 
ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสังคม ประวัติศาสตร์ และการเมือง ความสัมพันธ์ของ
วรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมือง สภาพสังคม การเมือง ความเชื่อและค่านิยมที่
ปรากฏในวรรณกรรม  
Knowledge of social literatures, history and politics, relationship between 
Thai literature and society and politics; social statuspolotics, beliefs and 
values appeared in literatures. 
 

ED-053-006 วรรณกรรมท้องถิ่น      2(2-0-4) 
Regional Literature 
ลักษณะและประวัติวรรณกรรมท้องถิ่น ลักษณะร่วม ลักษณะต่างของวรรณกรรมแต่ละ
ภูมิภาค รูปแบบ เนื้อหา ภาษา  ภาพสะท้อนทางสังคม และคุณค่าของวรรณกรรม
ท้องถิ่น อัตลักษณ์ของวรรณกรรมอีสาน 
Characteristics and history of regional literature, common and different 
characteristics of literature in each region; forms, contents, languages, 
societal reflection, and values of local literature, identity of I-san 
literature. 

 
ED-053-007 วรรณกรรมกับวัฒนธรรมประชานิยม    2(2-0-4) 

Literature and Popular Culture 
ความหมาย ลักษณะ ประเภทของวัฒนธรรมประชานิยมวรรณกรรมประชานิยมกับ
สังคมไทย 
Meaning, characteristics and types of popular cultures; popular literatures 
and Thai society. 
 

ED-053-008 วรรณกรรมอาเซียนปริทัศน์     2(2-0-4) 
ASEAN Literature Review 
ประวัติ ลักษณะ การทบทวน การวิจารณ์ การอ่านวรรณกรรมแปลอาเซียน 
Historyandcharacteristics, revision and critiques of translated ASEAN 
literature. 
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 กลุ่มวิชาหลักภาษา 
ED-053-010  พลวัตภาษาไทย      2(2-0-4) 

Dynamic of Thai language 
ความหมาย ความเคลื่อนไหว วาทกรรม อัตลักษณ์ และการใช้ภาษาในบริบทสังคม 
Meaning, movement, discourse, identity and language usage in social 
context. 
 

ED-053-011  อักษรโบราณใประเทศไทย          2(2-0-4) 
Ancient Alphabet in Thailand 
ประวัติและพัฒนาการของอักษรโบราณในประเทศไทย รูปแบบตัวอักษรและภาษา การ
เขียน การอ่าน และการปริวรรตอักษรโบราณในรูปแบบต่าง ๆ 
History and development of ancient alphabets in Thailand; characters of 
letters and written language; reading, and transformation of ancient 
alphabets in different forms. 
 

ED-053-012 ภาษากับสังคมวัฒนธรรม      2(2-0-4) 
Languageand Cultural Society 
ภาษาในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย การใช้และการละเล่นทางภาษา ภาษากับชาติพันธุ์ การ
เปลี่ยนแปลงของภาษากับสังคมวัฒนธรรม  
Language in Thai sociocultural contexts;languageusage and plays; 
language and ethnics; changes of language and socio-culture. 
 

กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา  
ED-053-013 สุนทรียภาพทางภาษา      2(2-0-4) 

Language Asthetics 
สุนทรียภาพ นิยามของศิลปะ ความงามทางภาษา เสียง ค า ความหมาย ลีลาภาษา 
ความเปรียบ อารมณ์สะเทือนใจ กลวิธีการสร้างสรรค์ทางภาษา 
Aesthetics, definition of arts, aesthetics of the language; sound, word, 
meaning, language style, comparison, the emotion and methods of 
language creation. 
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ED-053-014 การเขียนบทเพื่อการแสดง        2(2-0-4) 
Script writing for Performance 
รูปแบบ แนวคิด หลักการเขียนบท การเขียนบทละคร และบทภาพยนตร์ การน า
วรรณกรรมมาเขียนบทการแสดง  การสร้างสรรค์เรื่องใหม่เพ่ือเขียนบทการแสดง 
Styles, conceptswirting scripts, plays and movies; bringing literature for 
scripts wirting creation of new stories for  performance script writing. 
 

ED-053-015 การเขียนบันเทิงคดี      2(2-0-4) 
Fiction Writing 
การเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย และนิทาน กลวิธีในการแสวงหาวัตถุดิบ แรงบันดาลใจการ
สร้างจินตนาการ การวางโครงเรื่อง และการน าเสนอ 
Writing fictions,novel and short story; techniques of searching for raw 
materials; inspiration, creating imagination, plotting and presentation of 
fiction works. 
 

ED-053-016 การเขียนสารคดี       2(2-0-4) 
Feature Writing 
ความหมาย ลักษณะและประเภทของสารคดี บทบาทหน้าที่ของสารคดี หลักการเขียนสารคดี 
ศิลปะการใช้ภาษา การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการน าเสนอ  
Meaning, characteristics, and types of feature, roles and function of 
features;feature writing principles; arts of language usage; practices 
ofcollection of field work data and presentation. 
 

ED-053-017 การเขียนในงานราชการ      2(2-0-4)
  Writing in Government Sectors 

ความรู้พ้ืนฐานในการเขียน การเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุม โครงการ ค า
กล่าวในโอกาสต่าง ๆ  และการเขียนอื่น ๆ ในงานราชการ 
Basic knowledge of writing;writing official books, writing reports, writing 
projects, writing speech on various occasions and writing other official 
sectors. 
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กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก  
ED-053-018 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ    2(2-0-4) 

Teaching Thai for Language Foreigners 
หลักการและทฤษฎีการสอน ทักษะการใช้ภาษาไทย หลักภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรม
ไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  
Principles and theories of teaching, Thai usage skills, Thai grammar, 
literature and cultures for foreigners. 
 

ED-053-019 จิตศึกษาภาษาไทย       2(2-0-4) 
Contemplative Education in Thai 
ความหมาย แนวคิด วุฒิภาวะ ปัญญาภายใน ชุมชนการเรียนรู้ จิตวิทยาเชิงบวก การจัด
กิจกรรมพัฒนาจิต การประยุกต์ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
Meaning, concepts, maturity, self–conscious wisdom, learning community, 
positive thinking–psychology;activity management for mind development; 
application for learning management. 
 

ED-053-020 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการสอนภาษาไทย   2(2-0-4) 
Recreation Activity for Teaching Thai Language 
หลักการ แนวคิดของการจัดกิจกรรมนันทนาการและเกมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน 
การคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ เกมและกิจกรรมนันทนาการที่ใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
Principles andconcepts of management of recreation and 
gamespromoting teaching and learning; analytical and creative thinking; 
games and recreation activities for Thai teaching at both primary and 
secondary levels.  
 

ED-053-021 การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียภาษาไทย    2(1-2-3) 
Production and Presentation of Thai Multimedia 
ความหมายและความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการน าเสนอ และปฏิบัติการออกแบบและสร้างผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการน าเสนอในการเรียนการสอนและการเผยแพร่ 
Meaning and importance of using multimedia computer for presentation; use of 
computer programs for presentation; and practices of designing, and constructing 
computer programs for presentation of instruction and dissemination. 
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ED-053-022 การออกแบบการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทย   2(2-0-4) 
Designs for Measurement and Evaluation of Thai Subjects 
แนวทางการสร้างเครื่องมือการวัดผลการเรียนภาษาไทย ทักษะ เจตคติ วิจารณญาณและ
ยุทธศาสตร์ความคิด การสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ การประเมินผลโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 
Guidelines for construction of instruments for measuring Thai learning;  skills, 
attitudes, critical thinking and thinking strategies; construction of different types of 
tests;  evaluation  using qualitative and qualitative data. 
 

ED-053-023 ศิลปะและการออกแบบเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  2(2-0-4) 
Arts and Designs for Learning Management of Thai Subjects 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ ทฤษฎีสี องค์ประกอบ การวาดภาพประกอบ 
การออกแบบสิ่งพิมพ์ และกราฟฟิค การประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย   
Introduction to arts and designs, color theory, composition, illustration; design of 
media and graphics; application for design of Thai learning management media. 

 
ED-053-024 การพัฒนาบทเรียนและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  2(2-0-4) 

Development of Lessons and Innovations  for Thai Learning Management 
พัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลักการสร้าง
บทเรียนและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
Development of Thai learning books  at primary and secondary  
levels;construction principles of Thai learning books and innovations according to 
the substance and learning standard. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอนต่อภาคการศึกษา   
(ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
3450101361352 อาจารย ์ นายอนุชา 

พิมศักดิ์ 
อ.ม.  
ศศ.บ.  

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 

2551 
2546 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

3320400109559 อาจารย ์ นางสาวณิชาภาท ์
กันขุนทศ 

กศ.ม.  
ค.บ. 

การสอนภาษาไทย

ประถมศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

2552 
2541 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

3460700558668 อาจารย ์ นางสาวชนิดา 
พันธุ์โสภณ 

กศ.ม. 
ค.บ.  

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
2543 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

3401200538618 อาจารย ์ นายวัชรวร 
วงศ์กัณหา 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

วัฒนธรรมศาสตร์ 

ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2544 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

1409900604398 อาจารย ์ นายกฤต  โสดาล ี ศศ.ม.  
ศศ.บ.  

ภาษาไทย   

ภาษาไทย 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2557 
2554 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

หมายเหตุ เรียงตามต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิให้เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอนต่อภาคการศึกษา   
(ชม./สัปดาห์) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
3450101361352 อาจารย ์ นายอนุชา 

พิมศักดิ์ 
อ.ม.  
ศศ.บ.  

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 

2551 
2546 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

3320400109559 อาจารย ์ นางสาวณิชาภาท ์
กันขุนทศ 

กศ.ม.  
ค.บ. 

การสอนภาษาไทย

ประถมศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

2552 
2541 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

3460700558668 อาจารย ์ นางสาวชนิดา 
พันธุ์โสภณ 

กศ.ม. 
ค.บ.  

ภาษาไทย 

ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
2543 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

3401200538618 อาจารย ์ นายวัชรวร 
วงศ์กัณหา 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

วัฒนธรรมศาสตร์ 

ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2544 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

1409900604398 อาจารย ์ นายกฤต  โสดาล ี ศศ.ม.  
ศศ.บ.  

ภาษาไทย   

ภาษาไทย          

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2557 
2554 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
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 3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา 
ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 

(ชม./สัปดาห์) 
2560 2561 2562 2563 2564 

5440690009612 ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

นายชัยยนต์ เพาพาน ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

บริหารการศึกษา 
ไทยคดีศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.ขอนแก่น 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒิมหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2554 
2530 
2522 

16 16 16 16 16 

1330500049080 อาจารย ์ นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2556 
2551 

16 16 16 16 16 

3460500242888 อาจารย ์ นายปัญญา เถาว์ชาล ี ค.ม. 
 

ค.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสาร
ศึกษา 
วิทยาศาสตรทัว่ไป 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
 
สถาบันราชภฏัหาสารคาม 

2552 
 

2541 

16 16 16 16 16 

3350400563357 อาจารย ์ ว่าที่ ร.ต.สุรจักษ ์พิริยะเชิดชูชยั วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ม.อุบลราชธาน ี
ม.เทคโนโลยีมหานคร 

2550 
2543 

16 16 16 16 16 

3300900626021 อาจารย ์ นายไพฑูรย์ ทพิย์สันเทียะ วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.มหาสารคาม 

2556 
2544 

16 16 16 16 16 

3461000160972 ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

นายศักดิ์สิทธิ ์ฤทธิลัน ค.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒิมหาสารคาม 

2555 
2541 
2534 

16 16 16 16 16 

5440900035690 อาจารย ์ นายอมร มะลาศรี กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

ม.มหาสารคาม 
 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2554 
 

2542 
2539 

16 16 16 16 16 

3410300241110 อาจารย ์ นายสุพจน ์ดวงเนตร กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ม.นเรศวร 
 
ม.มหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2556 
 

2542 
2534 

16 16 16 16 16 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา 
ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 

(ชม./สัปดาห์) 
2560 2561 2562 2563 2564 

3400800291108 อาจารย ์ นางนิติยา  ค้อไผ่ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 

 
บธ.บ. 

พัฒนาสังคม 
สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 
การจัดการทั่วไป 

ม.นเรศวร 
สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 
 
ม..สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2546 

 
2537 

16 16 16 16 16 

1320600122030 อาจารย ์ นายปนพงศ์ งามมาก ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 
ประวัติศาสตร์ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒิ 
 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2557 
 

2556 

16 16 16 16 16 

3460700597434 อาจารย ์ นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2549 

16 16 16 16 16 

1301900005846 อาจารย ์ นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 16 

1440300024295 อาจารย ์ นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 16 

1461200051003 อาจารย ์ นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ วท.ม. 
วท.บ. 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์ประยุกต์  
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
หลักสูตรและการสอน 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2554 
2551 
2553 

16 16 16 16 16 

1460900035689 อาจารย ์ นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2554 
2552 

16 16 16 16 16 

1419900207721 
 

อาจารย ์ นางสาวประภาพร หนองหารพิทกัษ์ วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

ม.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

2559 
2555 

16 16 16 16 16 

    3301700262833 อาจารย ์ นายสุริยาวุธ  สวุรรณบุบผา ศศ.ด. 
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษศึกษา 
ภาษาอังกฤษศึกษา 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

2555 
2549 

16 16 16 16 16 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา 
ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 

(ชม./สัปดาห์) 
2560 2561 2562 2563 2564 

พธ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.มหาจุฬาลงกรณฯ 2546 
1400500010654 
 

อาจารย ์ นายนันทนัฏฐ์ เวียงอินทร ์
 

ศษ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ปรัชญา 

ม.รามค าแหง 
ม.รามค าแหง 
ม.รามค าแหง 

2555 
2559 
2550 

16 16 16 16 16 

3450101361352 อาจารย ์ นายอนุชา พิมศักดิ ์ อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 

2551 
2546 

16 16 16 16 16 

3320400109559 อาจารย ์ นางสาวณิชาภาท์ กันขุนทศ กศ.ม. 
ค.บ. 

การสอนภาษาไทย 
ประถมศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

2552 
2541 

16 16 16 16 16 

3460700558668 อาจารย ์ นางสาวชนิดา  พันธุ์โสภณ กศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
2543 

16 16 16 16 16 

3460700596047 ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสายหยุด  ภูปุย 
 

ค.ด. 
กศ.ม. 
นศ.บ. 

หลักสูตรและการเรียน 
หลักสูตรและการสอน 
นิเทศศาสตร์ 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2548 
2541 

16 16 16 16 16 

3401200538618 อาจารย ์ นายวัชรวร  วงศ์กัณหา  ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

วัฒนธรรมศาสตร์ 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2544 

16 16 16 16 16 
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4. องค์ประกอบทีเ่กี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา) 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
ข้อก าหนดของครุุสภา ทางหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามดังนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย การสังเกตการสอน การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใช้ในชั้นเรียน 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติภาระงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานของการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู   
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพคือคุรุสภา 
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
4) มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจผู้อื่น เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

4.1.2 ด้านความรู้ 
1) ความรู้วิชาชีพครู หรือการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก 
2) ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 
3) บูรณาการของความรู้ภาษาไทยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
  (1) หลักภาษา 
  (2) วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 
  (3) ทักษะการใช้ภาษา 

4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัย
ผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
     2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
     3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมี
วิสัยทัศน์ 
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     4) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และ
การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
     5) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย 

4.1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
     1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนวิชาเอกระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก 
     2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
     3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ทัง้ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนวิชาเอก
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างรวดเร็วทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษา
เขียน 
      2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

4.1.6  ด้านการจัดการเรียนรู้  
    1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
     2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
     3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 

4.2 ช่วงเวลา 
1) การสังเกตการณ์สอน การทดลองสอนในสถานศึกษาที่มีสาขาวิชาเฉพาะตามที่คุรุสภาก าหนดไม่

น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตามที่คุรุสภาก าหนด ในชั้นปีที่ 5 เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
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4.3 จ านวนหน่วยกิต 
1) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  จ านวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
2) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  จ านวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จ านวน 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง 
4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จ านวน 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง 

4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
1) การสังเกตการสอน การทดลองสอนในสถานศึกษาที่มีสาขาวิชาเฉพาะ จัดให้ในชั้นปีที่ 4 ภาค

เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 60 ชัว่โมง 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มรูปแบบในสาขาวิชาเฉพาะ  ตลอด 1 ปีการศึกษา จ านวน

ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 ข้อก าหนดในการท าโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นต้น โดยมีจ านวนผู้ร่วมท าโครงงาน 1 คนและมีการรายงานที่ต้องน าส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัดหรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานทางด้านภาษาไทย และการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการวิจัยทางภาษาไทย เป็นวิชาที่ให้นั กศึกษาได้ศึกษา
ประเด็นปัญหาทางการสอนภาษาไทยหรือด้านภาษาไทยที่สนใจ โดยใช้วิธีการทางการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เช่น ส านักวิทยบริการ ฐานข้อมูลทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การแนะน า
และการให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

 2)  ตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
 3)  มีวินัย ตรงต่อเวลา สุภาพ เรียบร้อย มีความเป็นพลเมืองดี 
 4)  มีจิตสาธารณะ ความเข้าใจผู้อ่ืน เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม 

  5.2.2 ด้านความรู้ 
    1) มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 
    2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร์อ่ืน ๆ ที ่
เกีย่วข้อง 
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    3) มีความรู้หลักภาษา ได้แก่ 
     (1) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
     (2) ระบบเสียง ระบบค า ประโยค 
     (3) ฉันทลักษณ ์
     (4) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับภาษาไทย เช่น ภาษา

บาลี สันสกฤต เขมร 
    4) มีความรู้วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ 

     (1) วรรณคดีไทยสมัยต่าง ๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรม
ทางการศึกษา บทละครไทย 

     (2) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรม
เกี่ยวกับภาษา และวรรณคดี 

    5) มีความรู้ทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ 

     (1) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการ
ใช้ภาษาไทย 

     (2) ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน 

     (3) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ) เช่น การพูดใน
โอกาสต่าง ๆ การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ 

     (4) การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
     (5) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งค าประพันธ์ การเขียน

เชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
     (6) ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 

และทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและน าไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ 
   4) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้ 
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   5) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย 
  5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม 
   2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
   3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนวิชาเอกระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างรวดเร็วทั้งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
    2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
การน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
  5.2.6  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
  1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
    2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
    3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที ่4  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้ าและ
ประเมินผล 
  5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าและรูปเล่มวิจัย ต่อคณาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา
ทุกคน เพ่ือรับข้อเสนอแนะและประเมินผล 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน จากแบบประเมินความก้าวหน้าโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนองานและ
กระบวนการท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลัก
ของโครงงานและการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์เป็นกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน มีขั้นตอน ดังนี้ 
  5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดย
ก าหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
  5.6.2 ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
  5.6.3 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
  5.6.4 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
  5.6.5 ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคน ซึ่งเข้าร่วม
ฟังการน าเสนอผลการศึกษา 
  5.6.6 ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการน าเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน 
  5.6.7 ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชา และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย
เชิงสร้างสรรค์ 

1. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะทางภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ เช่น ละคร
เวทีสร้างสรรค์ การผลิตสื่อภาษาไทย ค่ายภาษาและวรรณกรรม การ
น าเสนอผลงานสร้างสรรค์จากการเรียนประจ าปีการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านภาษาไทยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้
สู่การจัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีการจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสังเกต การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสัมมนาระหว่างโรงเรียนกับ
มหาวิทยาลัย 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับการเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 

3. เป็นผู้ศรัทธาความเป็นครูและมี
คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 

1. มีการปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูทั้ง
ในรายวิชาเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ 
2. มีการปลูกฝังการเป็นผู้น าและสร้างระเบียบวินัยในตนเองตลอดทุก
รายวิชา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
 

  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่น  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี ้
  1) มีวินัย ตรงเวลา  

  2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
  3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสังคม  
  4) ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเป็นไทย 
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   2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1) สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  2) การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  4) สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  6) กฎกติกาหรือข้อตกลงที่ได้ก าหนด  
  7) มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

    2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
   2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 5) ประเมินพฤติกรรมการท าตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้ไว้ต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน  
และสังคม 

 

2.1.2 ความรู้ 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการที่ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานั้น  ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

 1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ 
2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้เป็น

พ้ืนฐานการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
3) มีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1) สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  2) การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  4) สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
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   6) มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 
  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) การทดสอบย่อย 
   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   3) ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 
 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ 
การศึกษาแล้วดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมดังนี้ 

 1) สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ 
   2) สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
   3) สามารถแก้ปัญหาได้โดยน าหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 

  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  2) การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  4) สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

  6) มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงาน หรือรายงาน 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) ประเมินการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นของผู้เรียนจากใบงาน 
    2) การทดสอบย่อย 
   3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   4) ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      นักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้เป็นที่รักใคร่ ได้รับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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 1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน สถานการณ์และวัฒนธรรม 
องค์กรที่มีความแตกต่าง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และต่อสังคม 

 3) มีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  2) การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  4) สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  6) มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของโครงงานหรือรายงาน 

   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
      1) ประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
      2) ประเมินพฤติกรรมการแสดงความรัก เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน  
      3) ประเมินพฤติกรรมการรับผิดชอบงาน 
      4) ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้น า 

   5) ประเมินการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นของผู้เรียนจากใบงาน 
      6) การทดสอบย่อย 
      7) ประเมินจากผลงานของงานที่ได้รับการมอบหมาย 

  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) มีทักษะในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้ และ
การสื่อสาร 
      3) สามารถน าเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
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  2) การแบ่งกลุ่มผู้เรียน (Group Work) 
  3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  4) สอนโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  5) สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  6) การน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
  7) มอบหมายงานให้ท าในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

   2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านภาษาและด้านการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข และการใช้เทคโนโลยี 

2) ประเมินความสามารถเขียนอ่าน พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

3) ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา/สืบคน้ความรู้  
การบันทึก/วิเคราะห์/ประมวลความรู้ การน าเสนอและการสื่อสาร 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน: หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นยังต้องตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ศึกษาจะต้องประพฤติตน
อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ มีความหนักแน่นมั่นคงมีความส านึกทางสังคมและรับผิดชอบในวิชาชีพครู จึง
จ าเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย์ที่สอนใน
แต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง  ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
น้อยตามทีร่ะบุไว้ 
   1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
   2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
   3) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรมเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

4) มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ 

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
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   6) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
   นอกจากนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีวิชาเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่
ก าหนดมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 
นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 
   2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   การก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อ่ืน ตระหนักถึงบทบาทที่มีต่อสังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาทีท่ าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
      1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
         2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
         3) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
         4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
   2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
   3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   5) สังเกตพฤติกรรมการมีสัมมาคารวะ และการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม 
   6) พิจารณาจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
   7) สังเกตจากการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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   8) ตรวจสอบสถิติรายงานการทุจริตในการสอบ และสังเกตจากการตรวจการบ้าน
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2.2 การพัฒนาด้านความรู้ 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะ ที่ครอบคลุมไม่
น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
   1) มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางด้านการศึกษา หรือการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกได้ 
   2) มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 
   3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาภาษาไทยกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาภาษาไทยในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได ้
   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
   1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inguiry 
method) 
   2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
   3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
   4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความจริง 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
   1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ 
   5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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  2.2.3. การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
เเล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ใน
ขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาวิธีการแก้ปัญหา
รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเองไม่สอนในลักษณะท่องจ านักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง  ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิด
ทักษะทางปัญญาดังนี้ 
   1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
และมีวิสัยทัศน์การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหาอธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือก
ค าตอบทีถู่กมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา 
   4) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 
   5) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
   7) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทาง
สังคม (Problem-based learning) 
   2) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning) 
   3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development 
และ Vision-based learning) 
   4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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   5) ก าหนดกรณีศึกษาเพ่ือให้มีการสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ใช้ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์รวมถึงการอภิปรายในกลุ่ม เพ่ือน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ 
   2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม   
   2) วัดและประเมินการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
   4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
   2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
   3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
   5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพ รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
   2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ก าหนดการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ประสานงาน หาข้อมูล วางแผนร่วมกับบุคคลอ่ืนในหลาย ๆ ด้าน โดยคาดหวังผลในการ
เรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบในรายวิชา ความปลอดภัยในการท างาน และ
ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 
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   1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
   2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
   3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective 
thinking) 
   4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากการเรียนแบบมีส่วนร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
   3) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปราย
ซักถาม 
   4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   5) วัดและประเมินจากวิธีการ และการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอ 
  2.2.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีความไวในการวิเคราะห์เข้าใจและสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา หรือทางด้านภาษาไทยที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็วทั้งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดหรือภาษาเขียน 
   2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
   3) มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ
การน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
   4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
   5) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   6) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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   2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) การติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์ หรือข่าวจากสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ 
   2) แนะน าการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
   2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์ หรือข่าวจากสื่อประเภทอ่ืน 
   2) วัดและประเมินผลจากการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นและ
น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   4) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย 
  2.2.6 การพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
   2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ส าหรับผู้เรียน
ที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
   3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
   2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะเชิงปฏิบัติการ 
   1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through 
action) 
   3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
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   2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
   1) วัดและประเมินผลจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
   2) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
   3) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั กสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1 ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    3.1.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
    นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

อย่างราบรื่น  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

    1) มีวินัย ตรงเวลา  
    2) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม 
    3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสังคม  
    4) ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเป็นไทย 

    3.1.1.2 ความรู้ 
    นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษานั้น  ต้องเป็น

สิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

    1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ 
    2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้เป็น

พ้ืนฐานการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
    3) มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    3.1.1.3 ทักษะทางปัญญา 
    นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาแล้วดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม ดังนี้ 
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    1) สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ 

    2) สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
    3) สามารถแก้ปัญหาได้โดยน าหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 
    3.1.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    นักศึกษาจะต้องมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

รับผิดชอบ  เพ่ือให้เป็นที่รักใคร่ ได้รับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

    1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน สถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรที่มีความแตกต่าง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และต่อสังคม 
    3) มีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี 
    4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
       3.1.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) มีทักษะในการสื่อสารใช้ภาษาไทย ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้ และ

การสื่อสาร 
    3) สามารถน าเสนอผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.1.1.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

  1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
  2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ส าหรับ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
  3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                                        
มาตรฐาน 

 
 

ระดับการเรียนรู ้

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะด้าน
การจัดการ

เรียนรู ้

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                     

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                     

GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                     

GE-010-002 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                     

GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     

GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย                     

GE-010-005 การอ่านและการเขยีน
ภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ 

                    

GE-010-006 การอ่านและการเขยีน
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป 

                    

GE-010-007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ชีวิตประจ าวัน 

                    

GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

                    

GE-010-009 การอ่านและการเขยีน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                                        
มาตรฐาน 

 
 

ระดับการเรียนรู ้

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะด้าน
การจัดการ

เรียนรู ้

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                     

GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

                    

GE-010-011 ภาษาลาวเพื่อการสือ่สารใน
ชีวิตประจ าวัน 

                    

GE-010-012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

                    

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                     

GE-020-001 จริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิต                     

GE-020-002  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                     

GE-020-003  การรู้สารสนเทศ                     

GE-020-004 ภาวะผู้น าและการจดัการ                     

GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                                        
มาตรฐาน 

 
 

ระดับการเรียนรู ้

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะด้าน
การจัดการ

เรียนรู ้

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

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                     

GE-020-006 คุณค่าของมนุษย์ในการ
ด ารงชีวิต 

                    

GE-020-007 ภูมิปัญญาเพื่อการพฒันา
ท้องถิ่น 

                    

GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ                     

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                     

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก                     

GE-030-002  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                     

GE-030-003  พหุวัฒนธรรมศึกษา                     

GE-030-004  ประชาคมอาเซียนศึกษา                     

GE-030-005  กาฬสินธุ์ศึกษา                     

GE-030-006  เพศวิถีศึกษา                     

GE-030-007  จริยธรรมแห่งพลเมือง                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                                        
มาตรฐาน 

 
 

ระดับการเรียนรู ้

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะด้าน
การจัดการ

เรียนรู ้

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

                    

GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                     

GE-040-002 การคิดและการตดัสนิใจ                     

GE-040-003 คณิตศาสตรเ์พื่อชีวิต                     

GE-040-004 ทักษะและการรูส้ารสนเทศ
ในยุคดิจิตลั 

                    

GE-040-005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงาน 

                    

GE-040-006 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ
และความงาม 

                    

GE-040-007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างสุข 

                    

กลุ่มวชิากีฬาและนนัทนาการ                     

GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อ
สุขภาพ 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 3.2.1 ความหมายของผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  3.2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู  
2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
4) มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจผู้อื่น เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

  3.2.1.2 ด้านทักษะความรู้ 
1) ความรู้วิชาชีพครู หรือการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก 
2) ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 
3) บูรณาการของความรู้ภาษาไทยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
  (1) หลักภาษา 
  (2) วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 
  (3) ทักษะการใช้ภาษา 

3.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
และมีวิสัยทัศน์ 
   4) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และ
การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
   5) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย 

3.2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มคีวามไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนวิชาเอกระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก 
   2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
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   3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  3.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากผู้เรียนวิชาเอก
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างรวดเร็วทั้งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษา
เขียน 
   2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
  3.2.1.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
   2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรยีนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
   3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

                        มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาชีพครูศึกษาบังคับ 

ED-002-101  ความเป็นคร ู                      

ED-002-102  ปรัชญาทางการศึกษา                      

ED-002-103  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู                      

ED-002-104  ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
ส าหรับครู     

                     

ED-002-205  จิตวิทยาและการแนะแนวส าหรับคร ู                      

ED-002-206  การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร                      

ED-002-207  การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้น
เรียน 

                     

ED-002-208  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา 

                     

ED-002-309  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
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                        มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-002-310  การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

                     

ED-002-311  ทักษะและเทคนิคการสอน                      

ED-002-412  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้                      

กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 

ED-003-313  สัมมนาปญัหาการศึกษา                      

ED-003-314  การจัดกิจกรรมร่วมหลักสตูร                      

ED-003-315 การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีการศึกษา 

                     

ED-003-316  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                      

ED-003-317  การผลิตและน าเสนอมลัติมเีดียเพื่อ
การศึกษา 

                     

ED-003-318  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอน 

                     

ED-003-319  การสร้างแบบทดสอบ                      

ED-003-320  การวัดจิตพสิัย 
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                        มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-003-321  การประเมินผลการเรยีนด้านการ
ปฏิบัต ิ

                     

ED-003-322  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู ้

                     

ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้                      

ED-003-324  การสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

                     

ED-003-325  โปรแกรมประยุกต์ดา้นสถิติและวจิัย                      

ED-003-326  โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั                      

ED-003-327  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                      

ED-003-328  บุคลิกภาพและการปรับตัว                      

ED-003-329  ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาใน
สถานศึกษา 

                     

ED-003-330  ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและการ
ปรึกษารายบคุคล 

                     

ED-003-331  เทคนิคกลุ่มในการปรึกษา                      

ED-003-332  การศึกษาแบบเรียนรวม                      
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                        มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-003-333 พลศึกษาและสุขศึกษาส าหรับคร ู                      

ED-003-334  ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี – 
ยุวกาชาด 

                     

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ED-005-435  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1                         

ED-005-436  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2                      

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                      

ED-005-538  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                      

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

กลุ่มวชิาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

ED-052-101 วรรณคดีศึกษา                      

ED-052-104 วรรณกรรมปัจจุบัน                      

ED-052-201 ดนตรี ศลิปะ และการแสดงเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

                     

ED-052-204 กวีนิพนธ์ไทย                      

ED-052-301 คีตวรรณกรรม                      
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                        มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-052-302 วรรณกรรมในแบบเรียนภาษาไทย                                

ED-052-305 วรรณกรรมการแสดง                      

ED-052-306 คติชนวิทยา                      

ED-052-401 วรรณกรรมวิจารณ ์                      

ED-052-902 วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน                      

กลุ่มวชิากลุม่วิชาหลักภาษา 

ED-052-102 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาไทย                      

ED-052-105 หลักภาษาไทย                      

ED-052-202 ภาษาศาสตรส์ าหรับครภูาษาไทย                      

ED-052-203 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                      

ED-052-303 ระบบเสียงภาษาไทย                      

ED-052-205 ภาษาไทยถ่ิน                      

ED-052-307 การวิเคราะห์โครงสร้างและ
ความหมายภาษาไทย 

                     

กลุ่มวชิาทักษะการใช้ภาษา 

ED-052-103 การพัฒนาทักษะการฟังและการด ู                      
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                        มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-052-206 วาทการ                      

ED-052-207 ศิลปะการอ่านค าประพันธ์                      

ED-052-208 การอ่านเชิงวิจารณ ์                      

ED-052-304 การเขียนเชิงวิชาการ                      

ED-052-402 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์                      

ED-052-404 การใช้ภาษาส าหรับสื่อสมัยใหม ่                      

ED-052-405 สัมมนาทางภาษาไทย                      

ED-052-406 การวิจัยทางภาษาไทย                      

กลุ่มวชิาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก 

ED-052-106 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู
ภาษาไทย 

                     

ED-052-308 การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษา 

                     

ED-052-403 การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา 

                     

ED-052-407 การประเมินการจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทย 
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                        มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

ED-053-001 วรรณคดีเปรียบเทียบ                      

ED-053-002 วรรณกรรมเอกของโลก                      

ED-053-003 วรรณคดีเอกของไทย                      

ED-053-004 วรรณกรรมศาสนาและค าสอน                      

ED-053-005 วรรณกรรมประวตัิศาสตร์และ
การเมือง 

                     

ED-053-006 วรรณกรรมท้องถิ่น                      

ED-053-007 วรรณกรรมกับวัฒนธรรมประชานยิม                      

ED-053-008 วรรณกรรมอาเซียนปริทัศน ์                      

กลุ่มวชิาหลักภาษา 

ED-053-010 พลวัตของภาษาไทย                      

ED-053-011 อักษรโบราณในประเทศไทย                                        

ED-053-012 ภาษากับสังคมวัฒนธรรม                      

กลุ่มวชิาทักษะการใช้ภาษา 

ED-053-013 สุนทรียภาพทางภาษา                      
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                        มาตรฐาน 
 
ระดับผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ED-053-014 การเขียนบทเพื่อการแสดง                      

ED-053-015 การเขียนบันเทิงคด ี                      

ED-053-016 การเขียนสารคด ี                      

ED-053-017 การเขียนในงานราชการ                      

กลุ่มวชิาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก 

ED-053-018 การสอนภาษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ                       

                     

ED-053-019 จิตศึกษาภาษาไทย                      

ED-053-020 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการสอน
ภาษาไทย 

                     

ED-053-021 การผลิตและน าเสนอมลัติมเีดีย
ภาษาไทย 

                     

ED-053-022 การออกแบบและการวัดประเมินผล
วิชาภาษาไทย 

                     

ED-053-023 ศิลปะการออกแบบเพื่อการจดัการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย 

                     

ED-053-024 การพัฒนาบทเรียนและนวตักรรมการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ได้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยผู้ประเมินภายนอกต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

2) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

3) ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา โดยเน้นการประเมิน

สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยการ
ประเมินอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์  หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้ที่ได้ศึกษาจากหลักสูตร ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ให้ดียิ่งขึ้น 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์พิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตรในภาพรวมต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (ก) โครงงาน/โครงงานสหกิจของนักศึกษาที่ได้น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ (ข) จ านวนสิทธิบัตร (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จ านวนกิจกรรม
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2559  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1. การปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัยบทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

1.2. การฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.3. การพัฒนาด้านการวิจัยการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและการเข้าร่วมเป็น

คณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนเช่นการอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกรวมทั้งการ
ประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) การพัฒนาวิชาการส่งเสริมการจัดท าผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส่งเสริมให้คณาจารย์
ไปศึกษาต่อ 

2) การพัฒนาด้านการวิจัยการจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การบริหารหลักสูตร จะก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปีการศึกษาและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ให้ด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือองค์กรวิชาชีพ ซึ่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่ดังนี้ 

1.1.  พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2.  จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาที่สอน 
1.3.  มีส่วนร่วมในการด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเช่น ตารางเรียน ตารางสอบ ตารางการฝึก

ปฏิบัติงาน การฝึกภาคสนาม การฝึกงาน และสหกิจศึกษาตามที่ก าหนดในหลักสูตรร่วมกับผู้บริหารของ
คณะและอาจารย์ผู้สอน  

1.4.  ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

1.5.  ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัด/เข้าร่วมประชุมวิชาการ การ
ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 

1.6.  ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1.7.  ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา

ปัจจุบัน 
 

2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้  การท างานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

2.1.  สาขาวิชาต้องประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครอบคลุมผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.  สาขาวิชาต้องประเมินร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล  การให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังนี้ 
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1.1.  การรับนักศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและ
จิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและคุณสมบัติอื่นตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
1.2.  การเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

ให้สาขาวิชาอบรมความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษา  หรือเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาดังนี้ 
1.2.1. จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ

ที่ 21 
1.2.2. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมการดูแลให้คว้าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา 
1.3.  การควบคุมและการดูแล 

1.3.1. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมการท าวิจัย หรือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
1.3.2. จัดอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก เพ่ือนิเทศติดตามการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1.3.3. ให้สาขาวิชาประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

1.4.  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือก ากับดูแลนักศึกษาทั้งวิชาการและการเข้าร่วมท า
กิจกรรม ซึ่งระบบการดูแลนักศึกษาจัดท าในรูปแบบแฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบออนไลน์ ESS โดย
นักศึกษาทุกคนที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ สัดส่วนอาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 1 ห้องเรียน (ขนาดไม่เกิน 30 คน) และต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 
ชั่วโมง ฯลฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
1.5.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ โดยต้ อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

4. อาจารย์ 
 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์คุณสมบัติ  
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ดังนี้ 

4.1.  การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1. การรับอาจารย์ใหม่อาจท าได้โดย 

4.1.1.1. การเปิดสอบคัดเลือกโดยให้การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลโดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก/โทในสาขาภาษาไทยหรือสาขาการสอน
ภาษาไทยหรอืสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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4.1.1.2. การสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขา
ภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องโดยให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ 

4.1.1.3. การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใน
สาขาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและยังไม่มีต้นสังกัด 

 หมายเหตุ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามมาตรฐานการจัดจ าแนกการศึกษา  ISCED Fields of 
Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 

4.1.2. ให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1.3. ให้มีการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4.1.4. อาจารย์ใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผน

ติดตามและทบทวนหลักสูตรโดยการน าผลการประเมินจากตัวบ่งชี้จากการด าเนินงานหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อประมวลผลคุณภาพทบทวนและวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

4.2.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ 
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
4.2.2. ฃอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
4.2.3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา (เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ)  
4.2.4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ)  
4.2.5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
4.2.6.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(เฉพาะรายวิชาชีพเฉพาะ)  
4.2.7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

4.2.8. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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4.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เฉพาะด้านหรือในกรณีขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน จึงมีนโยบาย              

ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ด าเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะเสนอขอ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามคุณสมบัติที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด และด าเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรที่เปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 
5 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ      1) สาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และ 3) การประเมินผู้เรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการจัดท าระบบการออกแบบหลักสูตรและ             
สาระวิชาในหลักสูตร 
5.1.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการจั ดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้ง
วิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และ
ตลาดแรงงาน 
5.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
ภาษาไทย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 

5.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
5.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้
สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้
จริง 
5.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
5.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือผลการด าเนินงานโดย
เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
5.3.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท าแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผล
การเรียนรู้ของทั้ง 6 ด้าน และน ามาก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการก าหนดน้ าหนัก
คะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฏี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้น
ของรายวิชา 
5.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้                 
ของนักศึกษา 
5.3.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการก ากับให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน
ที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น จัดให้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
5.3.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 
5.3.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการก าหนดมาตรการและเกณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางให้การ
จัดท าของผู้สอน และแนวทางในการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

1) มคอ.5, มคอ. 6 ส่งภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
2) มคอ.7 ส่งภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

5.3.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน โดยให้ใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง ให้ผลการประเมิน
สะท้อนระดับความสามารถและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้
นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่ความเหมาะสมของรายวิชา 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความ
พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุ ต ารา สื่อการเรียนการสอน  ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน  
 6.2.1 อาคารเรียน  
 6.2.2 ชุดปฏิบัติการ  
 6.2.3 ชุดสื่อการสอน  
 6.2.4 อาคารเรียนรวม  
 6.2.5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
 6.2.6 ส านักวิทยบริการ 
  ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์ เน็ต  ส าหรับให้บริการนักศึกษาสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นสมาชิกของผู้ให้บริการฐานข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  E – Database ประกอบด้วย ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation, ACM 
Digital Library, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), The Institution of 
Engineering and Technology (IET), Web of Scienceและ H.W. Wilson 12 subjects 
  E-Book ประกอบด้วย มติชนออนไลน์ และ E-book 
  E – Thesis ประกอบด้วย Thai LIS, ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation 
  E – Journalsประกอบด้วย MUSE GLOBAL, Science Direct, American Chemical Society 
Journal (ACS), Emerald Management, Academic Search Premier และ Springer Link 
 6.2.7 ด้านแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังสถานศึกษา              
ที่มีการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น โรงเรียน เป็นต้น 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.1 ท าการส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องการเพ่ิมเติม 
6.3.2 เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
6.3.3 เสนอของบประมาณสนับสนุน 
6.3.4 ด าเนินการจัดซื้อ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรจากข้อมูลสถิติของผู้ใช้  จากข้อ 6.2             

เพ่ือน าผลการประเมินไปด าเนินการในข้อ 6.3 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ    เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร       

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)  

 

      

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      

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

      

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา       

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในมคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา 

      

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

      

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน       

9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง       

10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี       

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0       

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.5 จากระดับ 5.0 
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ดัชนีบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 
ตัวบ่งช้ี (ข้อ) รวมในแต่ละป ี 9 10 10 10 11 2 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 11-12 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)  8 8 8 8 10 2 

 
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือมีการด าเนินงานตามข้อ1-5จากตารางตัวบ่งชี้การด าเนินงานและอย่างน้อย

ร้อยละ80ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



122 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตร/สาขาวิชาฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียน

แต่ละรายวิชา 
3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
4) การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม

รายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินการสอนโดยหัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงาน สายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย อาจารย์บัณฑิต
ใหม่ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวน และปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และเป็นไปตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ตามที่ก าหนดในหลั กสูตรนี้คือ หมวด
ที่ 7 ข้อที่ 7) โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อย่างน้อย 1 คน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลการรายงาน
ผลการด าเนินการรายวิชา 

2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น สรุปผลการด าเนินการประจ าปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ประธานหลักสูตรเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

3) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร เสนอการปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 


