
รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) 

กหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
 

หมวดท่ี ๑ 
ข้อมูลท่ัวไป 

 

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๒๗๑ 
 ภาษาไทย :    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in  Teaching Thai Language 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ช่ือเต็ม  (ไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 
 ช่ือย่อ  (ไทย) : ค.บ. (การสอนภาษาไทย) 
 ช่ือเต็ม  (อังกฤษ) :  Bachelor of Education (Teaching Thai Language) 
 ช่ือย่อ  (อังกฤษ) :   B.Ed. (Teaching Thai Language) 
 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ราชการของประเทศโดยจัดการเรียนการสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติและวิชาชีพเพื่อการส่ือสารท างานร่วมกับคน
อื่นและถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวน ๑๕๖  หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 

  ☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

   ☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

   ☐  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
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    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   

   ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

  ☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  

   ☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   

   ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ  
๕.๒ ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก  
๕.๓ การรับเข้าศึกษา 

รับท้ังนิสิตไทย และต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี  
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) เพียงสาขาวิชา
เดียว 

 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑  เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/
๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ..............เดือน...........................พ.ศ.๒๕๖๒ 
 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เมื่อ
วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ผู้ท่ีจบปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สามารถประกอบวิชาชีพครู และสามารถสอบท างาน

ราชการในต าแหน่ง ก.พ. ก าหนดว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หรือท างานอื่นได้ท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดยสามารถเข้าท างานในหน้าท่ีต่างๆ ได้ดังนี้ 

(๑) ครูสอนภาษาไทย และวิชาท่ีเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน 
(๒) ครูสอนภาษาไทยท้ังในหน่วยงานราชการและเอกชน 
(๓) ครูสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
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(๔) ประกอบอาชีพอิสระท่ีเกี่ยวกับภาษาไทย 
(๕) เป็นบุคลากรทางการศึกษา 

 

๙. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

๑. ผศ.ลัดดา ปานุทัย 
๓-๑๐๑๗--XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(ภาษาไทย) 

กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) ม.ศรีนคริทรวิโรฒ, ๒๕๒๐ 
กศ.บ. (ภาษาไทย) ม.ศรีนคริทรวิโรฒ, ๒๕๑๑ 

  

๒. 
 
 

พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท, ดร. 
๓-๓๐๑๐-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) ม.มหาสารคาม, ๒๕๕๗ 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ม.มหาสารคาม, ๒๕๕๐ 

พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) ม.มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๘ 

๓. พระชรันดร์ ธีรวโร (สาระกูล) 
๑-๒๑๙๙-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ม.มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐ 

พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) ม.มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗ 

๔. นายอัมพร เจือจันทร์ 
๓-๑๐๐๒-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ม.รามค าแหง, ๒๕๔๖ 
ค.บ. (การประถมศึกษา) ม.ราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๓๘ 

๕. นายเฉลิม เข่ือนทองหลาง 
๓-๑๐๑๓-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๐ 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ม.รามค าแหง, ๒๕๔๗ 

 
 

 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 สถานท่ีส าหรับจัดการเรียนการสอน : วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 ท่ีอยู่ : 419 บ้านหัวถนน  ต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พุทธศักราช ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
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๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับ
กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐ : ค าน า) 

พิจารณาด้านวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน พบว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนครู และการท่ีครูสอน
ไม่ตรงสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด สถาบัน
ผลิตครูจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยการผลิตครูท่ีตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ท้ังนี้เพื่อให้สอดรับกับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนและท าให้
ภาษาไทยจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มีบทบาทในประชาคมอาเซียนต่อไป 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อมูลทางด้านสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอซึ่งจะท าให้หลักสูตรและการสอนมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของ
สังคม สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย ปัจจุบันภาษาไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากโดยการ
เปล่ียนแปลงนี้ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของภาษา หากแต่เป็นการเปล่ียนแปลงอัน
ก่อใหเ้กิดความวิบัติของภาษาจนปัจจุบันหลายๆหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด ารงรักษาภาษาไทยอัน
เป็นภาษาประจ าชาติไม่ให้วิบัติ ถูกกลืนและอาจจะสูญส้ินไปได้ในอนาคต 

การส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาไทย เป็นกลไกด้านหนึ่งในการด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยท่ีสืบ
ทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอีกท้ังภาษาไทยมีความเป็นมาควบคู่กับวิถีชีวิตของสังคมไทยมาช้านานการผลิต
ครูภาษาไทยมีส่วนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมท่ีงดงามในความเป็นไทย สามารถ
แก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นภูมิปัญญาหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน 

 
๑๑.๓  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง  โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่
วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู  พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้    การ
ประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๕ 

โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ 
และภาษา เป็นต้น 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท้ังด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็น
ฐานให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ซึ่งจะเป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ท้ังนี้เพื่อให้ได้บัณฑิตภาษาไทยท่ีมีคุณธรรม และ
จริยธรรม มีความเป็นไทย อีกท้ังยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ในศาสตร์แห่งวิชาชีพครูและภาษาไทย สามารถน าหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาไป
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมท้ังสามารถ
น าหลักการ และระเบียบวิธีการทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและงานด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 

 
๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจหลักประการหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิต การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ตลอดจนการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จึงเป็นการ
ด าเนินการตามพันธกิจดังกล่าว 

 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
๑๓.๑  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก สามารถน าไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นิสิตจากสาขาวิชาอื่น
เลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าท่ีก ากับดูแลและประสานงาน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๗ 

หมวดท่ี  ๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๑.๑. ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็น
หลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยาของ
ความเป็นครู และจิตส านึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม 
ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
 ๑.๒. วัตถุประสงค ์
 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
  ๑.๒.๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาไทย 
   ๑.๒.๒  มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการส่ือสารเทคโนโลยี   
   ๑.๒.๓  สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๒.๔  สามารถน าความรู้ทางภาษาไทยไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๑.๒.๕  เป็นผู้น าด้านการสอนภาษาไทยท่ีมีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม 
       ๑.๒.๖  มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       ๑.๒.๗  มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๔ ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรการสอน.
ภาษาไทยให้มีมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและคุรุสภาก าหนด 

๑. เชิญองค์กรวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนรวมในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
๒. ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

๑. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร 
๒. บันทึกการวิพากษ์หลักสูตร 
๓. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม อย่างบูรณาการ 

๑. ประเมินความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๒. ติดตามความเปล่ียนแปลงความ
ต้องการของสังคมและแนวโน้มในอนาคต 

๑. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๒. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์จาก
การน าความรู้ทางสังคมไป
ปฏิบัติงานจริง 

๑. จัดอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ และ
เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน
สมัยใหม่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้บรรยาย 

๑. รายงานผลการประเมินการ
สอน 
๒. หนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๘ 

๒. จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้บรรยาย 
๓. สนับสนุนให้คณาจารย์น ารู้และทักษะท่ี
ตนเองมีความเช่ียวชาญให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 

๓. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ 
๔. งานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการสอน
รูปแบบการสอน 

หมวดที ่๓ 

ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการและโครงสรา้งของ

หลกัสูตร 

ระบบการจดัการศกึษา 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 

 ๑.๑ ระบบ 

 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปี

การศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อน

ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา

ภาคปกติ ทั้งนี้ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ตามเอกสารในภาคผนวก) 

 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 - ไม่มี 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 

 ๒.๑ วนั-เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน  

ภาคต้น   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

 ๒.๒ การเปดิโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๙ 

- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

          ๒.๓ คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ/

สามเณร 

          ๑)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า 

        ๒)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                     ๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 

           ๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า 

                     ๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                       ๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

              ๒.๔  ปญัหาของนสิติแรกเขา้ 

  นิสิตแรกเข้าศึกษาตามหลักสูตร มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่

ต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษาเทียบเท่าเพื่อสมัครเข้าศึกษามี

มาตรฐานที่ต่างกัน ดังนี้ 

 ๒.๔.๑ วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียนแตกต่างกัน 

  ๒.๔.๒ ความแตกต่างด้านอายุ 

 ๒.๔.๓ วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

  ๒.๔.๔ ปัญหาการปรับตัวทางสังคม 

  ๒.๔.๕ วิถีชีวิตประจ าวัน 

  ๒.๔.๖ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 

  ๒.๔.๗ ความคาดหวังและเป้าหมายของการศึกษา 

 ๒.๕ กลยทุธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปญัหา / ขอ้จ ากัดของ

นสิิตในขอ้ ๒.๓ 

  ๒.๕.๑ แยกกลุ่มนิสิตออกตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐ 

   ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 

   ๒.๕ .๓  ประชาสัมพัน ธ์ เทคนิคการสื บค้นข้อ มูลจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

  ๒.๕.๔ สร้างกลไกการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวทาง

สังคม 

  ๒.๕.๕ จัดต้ังชมรมหรือหน่วยงานเพื่อให้นิสิตได้ให้ความ

ช่วยเหลือกันและกัน 

  ๒.๕.๖ จัดตารางสอนเสริมหรือจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 

  ๒.๕.๗ ท าการศึกษาถึงความคาดหวังหรือเป้าหมายของ

การศึกษาของนิสิตเพื่อเป็นฐานข้อมูล 

ส าหรับการบริหารจัดการด้านวิชาการ 

 ๒.๖ แผนการรบันสิติและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระยะ ๔ ป ี 

 

จ านวนนสิิต 

จ านวนนสิิตแตล่ะปกีารศกึษา 

 

 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่ ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๔ - - - ๖๐ 

รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ 

คาดวา่จะจบการศกึษา - - - ๖๐ 

 ๒.๗ งบประมาณตามแผน 

  ๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 

รายละเอยีดรายรบั 

ปงีบประมาณ 

 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ค่าบ ารงุการศึกษา ๖๔๒,๐๐๐ ๑,๑๖๗,๐

๐๐ 

๑,๖๙๒,๐๐

๐ 

๒,๒๑๗,๐

๐๐ 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑ 

 

รายละเอยีดรายรบั 

ปงีบประมาณ 

 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ค่าลงทะเบียน ๓๒๔,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๙๑๘,๐๐๐ ๑,๑๗๖,๐

๐๐ 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 

๔๘๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐

๐ 

๑,๙๒๐,๐

๐๐ 

รวมรายรบั 
๑,๔๔๖,๐

๐๐ 

๒,๗๘๗,๐

๐๐ 

๔,๐๕๐,๐๐

๐ 

๕,๓๑๓,๐

๐๐ 

 

 ๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวด เงนิ 
ปงีบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ก. งบด าเนนิการ 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๒๙๖,๐๐

๐ 

๑,๗๒๘,๐

๐๐ 

๒,๑๖๐,๐๐

๐ 

๒. ค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน  

๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐

๐ 

๓. ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๔. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย 

๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวม (ก) 
๑,๖๑๐,๐๐๐ 

๒,๓๘๖,๐๐

๐ 

๓,๐๙๘,๐

๐๐ 

๓,๘๑๐,๐

๐๐ 

ข. งบลงทนุ 

ค่าครุภัณฑ ์ ๑๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

รวม (ข) ๑๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

รวม (ก) + (ข) ๑,๖๒๕,๐๐

๐ 

๒,๔๓๑,๐๐

๐ 

๓,๑๕๘,๐

๐๐ 

๓,๘๘๕,๐

๐๐ 

จ านวนนิสิต * ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒ 

หมวด เงนิ 
ปงีบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ๒๗,๐๘๓ ๒๐,๒๕๘ ๑๗,๕๔๔ ๑๖,๑๘๗ 

 

 ๒.๘ ระบบการศกึษา  

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒.๙ การเทยีบโอนหนว่ยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้ม

สถาบนัอดุมศกึษา 

 นิสิตที่เคยศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกัน ซ่ึงเป็นหลักสูตร ๔ ปี 

จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า

ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ

โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 

หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 ๓.๑ หลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ใช้

ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี 

 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต  

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๑๕๖ หน่วยกิต 

 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓ 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

  โครงสร้างหลักสูตร  

  ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  จ านวน  ๓ ๐ 

 หน่วยกิต 

        ๑.๑  วิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต 

        ๑.๒  วิชาเลือก   ๑๒  หน่วยกิต 

  ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                   จ านวน   ๑ ๒ ๐ 

 หน่วยกิต 

   ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๒ ๔ 

 หน่วยกิต 

   ๒.๒ วิชาชีพครู                    จ านวน  ๓ ๖

 หน่วยกิต 

         ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔  หนว่ยกิต 

         ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑ ๒ 

 หน่วยกิต 

   ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา             จ านวน     ๖ ๐  

 หน่วยกิต   

          ๒.๓.๑ วิชาเอก   ๖๐  หน่วยกิต 

            ๑) วิชาบังคับ  ๔๐   หน่วยกิต 

                   ๒) วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต 

  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวน   ๖   หน่วยกิต 

                 รวมตลอดหลักสูตร   จ านวน   ๑ ๕ ๖ 

 หน่วยกิต 

   

 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

 ๑) หมวดศึกษาทั่วไป 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงจากโครงสร้างตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จาก ๔ กลุ่มวิชา คือ กลุ่ม

วิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้รวมเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซ่ึง

นิสิตทุกคณะต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชาและวิชาเลือกอีก ๑๒ หน่วยกิต 

รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔ 

       ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต 

                นิสิตทุกคณะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ 

หน่วยกิต ได้แก่ 

  ๑.๑ วิชาบังคับ   จ านวน   ๑๘  

หน่วยกิต 

  ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๐๗   เ ท ค นิ ค ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า            

 (๒)(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)  

  ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 

  ๑.๒ วิชาเลือก    จ านวน   ๑๒  

หน่วยกิต 

  ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-

๔) 

  ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๑๖   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนช้ันสูง ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕ 

  ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นช้ันสูง ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม  ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต์วิทยา ๒

(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า ๒(๒-๐-๔) 

    ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล ๒(๒-๐-๔) 

    ๒.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๒๐  หน่วยกิต              

        ๒.๑ วชิากลุม่พระพทุธศาสนา  จ านวน   ๒๔  หนว่ยกติ   

     นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวนไม่น้อยกว่า 

๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วย

กิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนา

ธุระ ๔ หน่วยกิต 

   ก. กลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๘  หน่วยกิต  

   ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔) 

   ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒(๒-๐-๔) 

   ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก ๒(๒-๐-๔) 

   ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ๒(๒-๐-๔) 

   ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต  

   ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 

   ๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-

๔) 

   ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔  

   ๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) 

   ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖ 

   ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา๒

(๒-๐-๔) 

   ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต  

   ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔) 

   ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 

   ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔) 

   ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) 

   ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) 

   ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 

   ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 
 

     ๒.๒ วชิาชพีคร ู  จ านวน    ๓๖   หนว่ยกติ  

       ๒.๒.๑ วชิาบงัคบั  ๒๔  หนว่ยกติ  

 ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครวูิชาชีพ    ๓(๓-๐-

๖) 

 ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม    ๓(๒-๒-

๕) 

 ๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู            ๓

(๒-๒-๕) 

        ๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 

 ๓(๒-๒-๕) 

           ๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการ

จัดการชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕) 

 ๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

      ๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคณุภาพของผู้เรียน

 ๓(๒-๒-๕) 

 ๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   ๓

(๒-๒-๕) 

     ๒.๒.๒ วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี  ๑๒  หนว่ยกติ  

 ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชพีในสถานศึกษา ๑   ๒ (๑-๒-๓) 

 ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชพีในสถานศึกษา ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

 ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชพีในสถานศึกษา ๓ ๒ (๐-๔-๒) 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗ 

 ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖(๐-๑๘-๐) 
     ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  จ านวน   ๖๐  หน่วยกิต 
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๐  หน่วยกิต 
  ๑) วิชาบังคับ  ๔๐ หน่วยกิต 

๒๐๔  ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๒๐๔ หลักภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๓๐๖ ร้อยกรองไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๗ คติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๓๑๐ การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๑๓ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๖-๖) 
๒) วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต 
๒๐๔  ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๑๗ ภาษาไทยถ่ิน ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๑๘ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๑๙ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ส าหรับรายการ

วิทยุและโทรทัศน์ 
๓(๓-๐-๖) 
 

๒๐๔  ๔๒๐ ส านวนไทย ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๓ การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๒๔ วรรณกรรมสมัยใหม่ ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๒๖ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ภาษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒(๒-๐-๔) 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘ 

๒๐๔  ๔๒๗ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๘ ภาษาเขมรในภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย ๒(๑-๒-๓) 

 

๓. หมวดวิชาเลือกเสร ีจ านวน ๖  หน่วยกิต  

นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ต้องเลือกศึกษาในรายวิชา

เอกหรือวิชาเลือกหรือรายวิชาอื่นๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษา 

  

 ๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา 
   

ปทีี่ ๑ ภาคการศกึษาที ่๑ 

รหสัวชิา รายวิชา หนว่ยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  ๘  หนว่ยกติ  

 ๑.๑ วชิาบงัคบั  ๖  หนว่ยกติ  

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (๒)(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วชิาเลอืก  ๒  หนว่ยกติ  

      ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวชิาเฉพาะดา้น  ๑๒  หนว่ยกติ  

 ๒.๑ วชิากลุม่พระพทุธศาสนา  ๖  หนว่ย

กติ 
 

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วชิาชพีคร ู ๖  หนว่ยกติ  

 ๒.๒.๑ วชิาบงัคบั  ๖  หนว่ยกติ  

๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) 

 รวมหนว่ยกติ ๒๐(๔) 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙ 

      ()ไมน่บัหนว่ยกติ **รายวชิาขอ้สอบกลาง 

 

ปทีี่ ๑ ภาคการศกึษาที ่๒ 

รหสัวชิา รายวิชา หนว่ยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ๑๐ หนว่ยกติ  

 ๑.๑ วชิาบงัคบั ๔ หนว่ยกติ  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วชิาเลอืก ๖ หนว่ยกิต  

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกบัการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวชิาเฉพาะดา้น  ๑๒ หนว่ยกติ  

 ๒.๑ วชิากลุม่พระพทุธศาสนา  ๗ หนว่ย

กติ 
 

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก** ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก** ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วชิาชพีคร ู ๕  หนว่ยกติ  

 ๒.๒.๑ วชิาบงัคบั  ๓  หนว่ยกติ  

๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) 

 ๒.๒.๒ วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี

คร ู ๒  หนว่ยกติ 
 

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑    ๒ (๑-๒-๓) 

 รวมหนว่ยกติ ๒๒ 

       ()ไมน่บัหนว่ยกติ **รายวชิาขอ้สอบกลาง 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๘ หน่วยกิต  

 ๑.๑ วิชาบงัคับ  ๔  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วิชาเลือก  ๔  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ๑๔  หน่วยกิต  

 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๖  หน่วยกิต  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐ 

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย** ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๕  หน่วยกิต  

 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒(๑-๒-๓) 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๓  หน่วยกิต  

 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๓  หน่วยกิต  

 ๑) วิชาบงัคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๔ ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒(๒) 

                       ()ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 
  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑ 

 
ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๔  หน่วยกิต  
 ๑.๑ วิชาบงัคับ  ๔  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๗  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๓  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน ๓(๒-๒-๕) 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๑  หน่วยกิต  
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๑  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบงัคับ  ๙  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์ ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ๓(๒-๒-๕) 

๒๐๔  ๒๐๔ หลักภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
 ๒) วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 

                       ()ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 
  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒ 

 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ----  หน่วยกิต  

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๒  หน่วยกิต  

 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา --- หน่วยกิต  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๘  หน่วยกิต  

 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน ๓(๒-๒-๕) 

 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒(๐-๔-๒) 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๔  หน่วยกิต  

 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๔  หน่วยกิต  

 ๑) วิชาบงัคับ  ๑๑  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๔  ๓๐๖ ร้อยกรองไทย ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๔  ๓๐๗ คติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๔  ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 

 ๒) วิชาเลือก  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์ ๓(๓-๐-๖) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒(๒) 

                       ()ไม่นับหน่วยกิต  
  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๓ 

 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ----  หน่วยกิต  

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๐  หน่วยกิต  

 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต  

      ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หน่วยกิต  

 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๖  หน่วยกิต  

           ๒.๓.๑ วชิาเอก  ๑๖  หน่วยกิต  

 ๑) วิชาบงัคับ  ๑๔  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 

๒๐๔  ๓๑๐ การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 

๒๐๔  ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๔  ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๔  ๓๑๓ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒(๒-๐-๔) 

 ๒) วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๓๑๗ ภาษาไทยถิ่น ๒(๒-๐-๔) 

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๒  หน่วยกิต  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ----  หน่วยกิต  

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๖  หน่วยกิต  

 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา --- หน่วยกิต  

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  

 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หน่วยกิต  

 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖(๐-๑๘-๐) 

 รวมหน่วยกิต ๖ 

 
  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๔ 

ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๗  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ---  หน่วยกิต  

 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ---  หน่วยกิต  
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๖  หน่วยกิต  

           ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๖  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๖-๖) 

 ๒) วิชาเลือก  ๑๓  หน่วยกิต  

๒๐๔  ๔๑๘ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๑๙ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ส าหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๔  ๔๒๐ ส านวนไทย ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๔  ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ ๒(๒-๐-๔) 

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๔  หน่วยกิต  

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔) 

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔) 
 รวมหน่วยกิต ๒๑ 

 

 ๓.๑.๕. ค าอธิบายรายวิชา 
   ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 
 
 

 ๓.๒. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 

  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

๑. ผศ.ลัดดา ปานุทัย 
๓-๑๐๑๗--XXXXX-XX-X 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(ภาษาไทย) 

 

กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) ม.ศรีนคริทรวิโรฒ, ๒๕๒๐ 
กศ.บ. (ภาษาไทย) ม.ศรีนคริทรวิโรฒ, ๒๕๑๑ 

  

๒. 
 
 

พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท, ดร. 
๓-๓๐๑๐-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) ม.มหาสารคาม, ๒๕๕๗ 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ม.มหาสารคาม, ๒๕๕๐ 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) ม.มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๘ 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๕ 

ที่ 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน และปีพ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

๓. พระชรันดร์ ธีรวโร (สาระกูล) 
๑-๒๑๙๙-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ม.มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐ 

พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) ม.มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗ 

๔. นายอัมพร เจือจันทร์ 
๓-๑๐๐๒-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ม.รามค าแหง, ๒๕๔๖ 

ค.บ. (การประถมศึกษา) ม.ราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๓๘ 

๕. นายเฉลิม เข่ือนทองหลาง 
๓-๑๐๑๓-XXXXX-XX-X 

อาจารย์ พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๐ 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) ม.รามค าแหง, ๒๕๔๗ 
 

หมายเหตุ  ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ข 

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 

 คณะครุศาสตร์ จะนิมนต์และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสอนภาษาไทยซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษา

เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นไปตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร 

๔. องคป์ระกอบเกีย่วกบัการฝกึภาคสนาม (การฝึกประสบการณว์ชิาชพี

คร)ู  

 ตลอดระยะเวลาการศึกษา นิสิตคณะครุศาสตร์ ได้ออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพโดยตรงกับสถานศึกษา ซ่ึงเป็นการเพิ่มพูน

ประสบการณ์ และทักษะการเป็นครูมืออาชีพ และจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา และสถานประกอบการมี

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี ซ่ึงนิสิตทุกคนปฏิบัติ

วิชาชีพในสถานศึกษา ๑  ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ปฏิบัติวิชาชีพ

ในสถานศึกษา ๓ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  (รวม ๔ ภาคการศึกษา) 

 การจัดให้นิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาและปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา รวมจ านวน ๔ ภาคการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถานศึกษา โดยเน้นการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ได้แก่ 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๖ 

 - ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 

 - การวิจัยในช้ันเรียน 

 - การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - งานบริหารของโรงเรียน 

 - ศึกษาและบริการชุมชน 

 - งานด้านวิชาการ 

 - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 - การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 

 - การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศก์

ประจ าโรงเรียน 

 - การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารของโรงเรียน ศึกษาและบริการชุมชน 

งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ๔.๑.๑ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ๔.๑.๒ มีสถานะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนให้บังเกิดต่อการศึกษาและผู้อ่ืน 

 ๔.๑.๓ มีสถานะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

 ๔.๑.๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 ๔.๑.๓.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการ

เรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 

 ๔.๑.๓.๓ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ๔.๑.๓.๔ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ๔ . ๑ . ๓ . ๕  ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ พั ฒ น า ง า น ด้ ว ย

กระบวนการวิจัย 

 ๔.๒ ช่วงเวลา  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๗ 

 ๔.๒.๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ครั้งที่  ๑ ในภาค

การศึกษาที่ ๒ ปีที่ ๑ (เวลา ๕ สัปดาห์) 

 ๔.๒.๒ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ครั้งที่  ๒ ในภาค

การศึกษาที่ ๑ ปีที่ ๒ (เวลา ๕ สัปดาห์) 

 ๔.๒.๓ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ครั้งที่  ๓ ในภาค

การศึกษาที่ ๑ ปีที่ ๓ (เวลา ๕ สัปดาห์) 

 ๔.๒.๔ ปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่  ๔ ในภาค

การศึกษาที่ ๑ ปีที่ ๔ (เวลา ๑๘ สัปดาห์) 

 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

 ๔.๓.๑ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้ฝึกประสบการณ์ใน

สถานศึกษา ๔ – ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ ประมาณ ๕ สัปดาห์/ภาคการศึกษา 

ในรายวิชา 

   ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑   ๒ (๑-๒-

๓) 

   ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

   ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒(๐-๔-๒) 

 ๔.๓.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดให้ปฏิบัติการ

สอนสถานศึกษา ๑ ภาคการศึกษา เต็มเวลาในรายวิชา 

   ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖(๐-๑๘-๐) 

 

 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน มุ่งเน้นในรายวิชาเฉพาะ

สาขา มีรายวิชาการศึกษาอิสระทางการการสอนภาษาไทย เป็นต้น และ

ท าการวิ จัยในชั้นเรียนส าหรับวิชาชีพครู  ในชั้นปีที่  ๔ ซ่ึงเป็นปี

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

และอาจารย์นิเทศก์ 

 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  

 โครงงานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย นิสิตสามารถเลือก

หัวข้อที่สนใจในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมีอาจารย์ประจ าวิชาเป็น

ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ท่านอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ส่วนการ



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๘ 

วิจัยในชั้นเรียนน้ันนิสิตครูต้องก าหนดปัญหาการวิจัยตามสภาพจริงของ

นักเรียนที่ตนปฏิบัติการสอนในฐานะครูตามสถานศึกษา 

 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัย

ทางการศึกษาและวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 ๕.๓ ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๑ และ๓ และภาคการศึกษาที่ ๑ 

ของชั้นปีที่ ๒ และ๔  

 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 

 จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

 ๕.๕ การเตรียมการ 

 มีการปฐมนิเทศนิสิต อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหาร

สถานศึกษา ในการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ การท าวิจัยในช้ันเรียน ตลอดเวลาระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา   

 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การท าวิจัยในชั้นเรียน จากรายงานผลการพัฒนางานโดยน าเสนอใน

รูปแบบของเอกสารประกอบการประเมิน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

และน าเสนอผลงานในการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

โดยอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ประเมินผลงานตามเกณฑ์การ

ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน

ของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  
  

  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๙ 

หมวดท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
๑. ด้านบุคลิกภาพ  ๑. มีการสอดแทรกเรื่องการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ 

การแต่งกาย การเข้าสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชา และใน
โครงการ/กิจกรรม 
 ๒. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพ เช่น 
โครงการปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ความเป็นครู และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

๒. ด้านภาวะผู้น า และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

  ๑. ในรายวิชามีการก าหนดให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มี
รองหัวหน้า มีเลขานุการกลุ่ม  
  ๒. ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการก าหนดให้นิสิตจัดโครงการ/
กิจกรรมจิตอาสา โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการ/
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นคร ู

๓. ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑. ในรายวิชามีการให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
ข้อมูล และน าเสนอรายงาน หาข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางวชิาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒. ในรายวิชามีการใช้ไลน์(Line) ใช้เฟสบุ๊ค(facebook) ใช้ยูทูป(You 
Tube) และใช้นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อื่นๆ ในการ
เรียนการสอน และการบรรยาย  
 ๓. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมมทักษะการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูสมัยใหม่ 

๔. จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 ๑. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ความเป็นครูอยู่เกือบทุกรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์
ผู้สอนทุกท่านมีการสอดแทรกอยู่ในการบรรยาย อยู่ในกิจกรรมการสอน  
 ๒. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์  
ด าเนินการจัดให้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากการฟังการบรรยาพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/กิจกรรม จากวิทยากร
พิเศษท่ีทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์  เชิญมา เช่น โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๐ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิตฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูต่างๆ 

 
 
  



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๑ 

๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 ๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

 (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 

 (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน 

 (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

 ๑.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละ

เพื่อส่วนรวมในการเรียนการสอน 

 (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 

 (๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้าน

ศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 

 (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

หรือนอกชั้นเรียน 

 ๑.๓) กลยทุธก์ารประเมินผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในช้ันเรียนหรือนอกชั้นเรียน

อย่างต่อเน่ือง 

 (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 

 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 

 (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 

 ๒) ด้านความรู้ 

 ๒.๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 

 (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี

เหตุผล 

 (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

 (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและ

ของโลก 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๒ 

 (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

 ๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 

 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  

 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 (๕) ศึกษาดูงาน 

 

 

 ๒.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (๑) ทดสอบย่อย 

 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 

 (๔) น าเสนอผลงาน 

 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล

จากหลักฐาน 

 (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี

เหตุผล 

 (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

 ๓.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

 (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 

 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  

 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 (๕) ศึกษาดูงาน 

 ๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) ทดสอบย่อย 

 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๓ 

 (๔) น าเสนอผลงาน 

 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 (๑) สามารถท างานเป็นทีม  

 (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   

 (๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

 (๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 ๔.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) มอบหมายงานกลุ่ม     

 (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 

 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 (๔) ศึกษาดูงาน 

 ๔.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการ

สอนและการท างานร่วมกับเพื่อน 

 (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 

 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 

 (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด 

อ่านและเขียน 

 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม 

 ๕.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๔ 

 (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 (๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๕.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) ทดสอบย่อย 

 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 

 (๔) น าเสนอผลงาน 

 ๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู และวิชาเอก 

 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ

อุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน 
ท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
 (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

          ๑.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

 (๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็น

วิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็น

วิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 (๒ )  การ เ รี ยนรู้ โดยการปฏิ สั มพัน ธ์ เชิ งปฏิ บั ติ ก าร 

(Interaction Action Learning) 

 (๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๕ 

 (๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value 

Clarification) 

 (๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

(Work-Integrated Learning : WIL) 

 (๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture) 

 (๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-

based learning) 

 (๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 

learning) 

 (๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

 ๑.๓) กลยทุธก์ารประเมินผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างาน

ตามสภาพจริง (Authentic Approach) 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 (๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 

 (๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

 (๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

 (๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 ๒) ด้านความรู้ 

 ๒.๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ

ด้านวิชาชีพของครู  อาทิ  ค่ านิยมของครู  คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครู 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ 

แก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการ

เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๖ 

และการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู

ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ

ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ

ศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการ

ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 

(TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) และมี

ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 (๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่

สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึงสามารถ

ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย  

 (๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการ

อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่า

ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 

พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน   

 (๔ )  มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามมาตรฐาน 

 ๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (๑)  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม 

(Constructivism) โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วย

ตนเอง 

 (๒ )  การ เ รี ยนรู้ โดยใช้ การสื บสอบ  (Inquiry-Based 

Learning) 

 (๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

 (๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 

Learning) 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๗ 

 (๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 

Learning) 

 (๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดย

บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน

และเรียนร่วมกันในช้ันเรียน  

 (๗ )  ก า ร เ รี ย นรู้ แ บ บ ห้ อ ง เ รี ย นกลั บ ด้ า น  (Flipped 

Classroom) 

 (๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

(Work-Integrated Learning : WIL) 

 (๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-

based learning ) 

 (๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 

learning) 

 ( ๑ ๑ )  ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใช้ ป ร า ก ฏ ก า รณ์ เ ป็ น ฐ า น 

(Phenomenon-based learning ) 

 (๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

 ๒.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือใน

ห้องปฏิบัติการ 

 (๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์

ความรู้ 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุป

สาระส าคัญของความรู้ 

 (๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงาน

การค้นคว้า 

 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๘ 

 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล ส่ือ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 (๒) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 

 (๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๓.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

 (๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based 

Learning) 

 (๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 

Thinking skills) 

 ( ๓ )  ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ผ ลิ ต ภ า พ  (Productive-Based 

Learning) 

 (๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-

Based Learning) 

 ( ๕ )  ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ป ร า ก ฏ ก า รณ์ เ ป็ น ฐ า น 

(Phenomenon-Based Learning) 

 (๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

(Work-Integrated Learning : WIL) 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๓๙ 

 ( ๗ )  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม 

(ResearchandInnovation Development) 

 (๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

(Self-Directed Learning) 

 (๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 

learning) 

 (๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 

learning) 

 (๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 

 (๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

 ๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิ ธี

เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ใหม่ 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการ

ปฏิบัติงาน  

 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 

 (๒) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๔๐ 

 (๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๔.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

 (๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบั ติการ (Participative 

Learning through Action) 

 (๓) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ใน

การน าเสนองานวิชาการ 

 (๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อน

กลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective thinking) 

 (๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

(Work-Integrated Learning : WIL) 

 (๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning) 

 (๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

 ๔.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์

ปัญหา 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๔๑ 

 ๕.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 (๒) ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีใน
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

 ๕.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น

ส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 (๒) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน

การศึกษาโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

 (๓) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระส าคัญของ

งานที่น าเสนอ 

 (๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

(Work-Integrated Learning : WIL) 

 (๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

 ๕.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอ

รายงานประเด็นส าคัญ ด้านการศึกษา 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงาน

ประเด็นส าคัญการศึกษาที่มีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคโนโลยีดิจิทัล 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๔๒ 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 ๖.๑) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 (๑) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยี
การส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและ
พื้นท่ี 

 (๒) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดทางกาย 

 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

 (๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

 (๕) มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการ
พัฒนาตนเอง 

 ๖.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านวิธีวิทยาการ

จัดการเรียนรู้ 

 (๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

(Work-integrated learning : WIL) 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๔๓ 

 (๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ใน

เนื้ อหาวิชาเฉพาะผนวกวิ ธีสอนกับ เทคโนโลยี  (Technological 

Pedagogical Content Knowledge : TPCK) 

 (๓) การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 (๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

 (๕) การเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based 

Approach) 

 (๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 

 ๖.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรูด้า้นวธิวีทิยาการจดัการ

เรียนรู้ 

 (๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ใน

สถานการณ์จ าลอง 

 (๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 (๓) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในช้ันเรียน 

 (๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ๓.๑ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และวชิากลุม่พระพทุธศาสนา 

 ๑) ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

 (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

 (๒ ) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม 

 (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 

 (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

  ๒) ดา้นความรู ้

 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 

 (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๔๔ 

 (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

 (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลงทัง้ของไทยและของ

โลก 

 (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

  ๓) ดา้นทกัษะทางปญัญา 

 (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจาก

หลักฐาน 

 (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี

เหตุผล 

 (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแกป้ัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

  ๔) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

 (๑) สามารถท างานเป็นทีม  

 (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   

 (๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบคุคล 

 (๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

  ๕) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 

 (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด 

อ่านและเขียน 

 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 

๓.๒ หมวดวชิาเฉพาะดา้น วชิาชพีคร ูและวชิาเอก 

 ๑) ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

 (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ศิษย ์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๔๕ 

 (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 ๒) ดา้นความรู ้

 (๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน

วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข

ปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการ จัดการเรียนรู้ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูทักษะ

การนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างาน

วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 

๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ

การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPCK) การ

สอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการ

ประยุกต์ใช้ 

 (๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 

สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึงสามารถ

ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย  

 (๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่

ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ

พัฒนาผู้เรยีน   

 (๔)  มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๔๖ 

 ๓) ทกัษะทางปญัญา 

 (๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล ส่ือ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 (๒) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิ จัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 

 (๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๔) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

 (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 

 (๒) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 (๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ๕) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 (๒) ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการ



รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๔๗ 

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

 ๖) ดา้นวธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้

 (๑) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความ
เช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี 

 (๒) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดทางกาย 

 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

 (๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

 (๕) มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการ
พัฒนาตนเอง



  
 

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มจร หน้า ๔๘ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( Curriculum  Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อส าร  และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน่วยกติ                     

ก. วิชาบังคับ   ๑๘ หน่วยกิต                     

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม      Man and Society                     

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป    General Law                     

๐๐๐  ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
Technique of Higher Learning 

                    

๐๐๐  ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น   Introduction to Philosophy                     

๐๐๐  ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป      Religions                     

๐๐๐  ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร   Language and Communication                     

๐๐๐  ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Linguistics                     

๐๐๐  ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น     Basic Mathematics                      

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น    Introduction  to  Logic                     

๐๐๐  ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  Basic Statistics and Research                     

ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกติ                     

๐๐๐  ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  
Politics and Thai Government 

                    

๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  Economics in Daily Life                     

๐๐๐  ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    Man and Environment                   
  

๐๐๐  ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   Current World Affairs                     



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หน้า ๔๙ 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อส าร  และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Basic English                     

๐๐๐  ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง      Advanced English                     

๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   Basic Sanskrit                     

๐๐๐  ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง     Advanced Sanskrit                     

๐๐๐  ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น       Basic Thai                   
  

๐๐๐  ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง          Advanced Thai                   
  

๐๐๐  ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น        Basic Chinese                   
  

๐๐๐  ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง           Advanced Chinese                     

๐๐๐  ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น     Basic Japanese                   
  

๐๐๐  ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง        Advanced Japanese                   
  

๐๐๐  ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น      Basic Hindi                      

๐๐๐  ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง         Advanced Hindi                     

๐๐๐  ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย           Thai Culture                     

๐๐๐  ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม    Man and Civilization                      

๐๐๐  ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา        Life and Psychology                     

๐๐๐  ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา 
Physical Science and Technology 

                    

๐๐๐  ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Introduction to Computer and Information 
Technology 

                    

๐๐๐  ๒๖๔ สันติศึกษา   Peace  Education                   
  

๐๐๐  ๒๖๕ ภาวะผู้น า   Leadership                     



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หน้า ๕๐ 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕ .  ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่ อส าร  และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล  Good  Governance                     

       
 

 
 
 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (Curriculum  Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู ้

 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกติ                     

ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๘  หน่วยกิต                     

๐๐๐  ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา Tipitaka Studies                      

๐๐๐  ๑๔๘ พระวินัยปิฎก           Vinaya Pitaka                     



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หน้า ๕๑ 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู ้

 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก Suttanta Pitaka                      

๐๐๐  ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก      Abhidhamma Pitaka                     

ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป  ๑๒ หน่วยกติ                     

๐๐๐  ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  History of Buddhism                     

๐๐๐  ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา   
Buddhist Festival and Traditions          

                    

๐๐๐  ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย  Thai Sangha Administration                     

๐๐๐  ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   Dhamma in English                     

๐๐๐  ๒๖๒ ธรรมนิเทศ  Research and  Literary Works on Buddhism                                  

๐๐๐  ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา Dhamma Communications                     

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔ หน่วยกติ                     

๐๐๐  ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   Buddhist Meditation I                     

๐๐๐  ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  Buddhist Meditation II                               

๐๐๐  ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓    Buddhist Meditation III                        

๐๐๐  ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔    Buddhist Meditation IV                           

๐๐๐  ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕    Buddhist Meditation V                       

๐๐๐  ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖    Buddhist Meditation VI                        

๐๐๐  ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗    Buddhist Meditation VII                            
 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หน้า ๕๒ 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum 

Mapping) หมวดวชิาเฉพาะดา้น วชิาชพีคร ู

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้

ทกัษะทาง

ปญัญา 

ทกัษะ

ความสมัพั

นธฯ์ 

ทกัษะการ

วเิคราะหฯ์ 

วิธวีทิยาการจดัการ

เรียนรู ้

หมาย

เหต ุ

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๒. หมวดวชิาเฉพาะดา้น                         

    ๒.๒ วชิาชพีคร ูจ านวน  ๓๖   หนว่ยกติ                         

          ๒.๒.๑ วชิาบงัคับ  ๒๔  หนว่ยกติ                         

๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครู

วิชาชีพ  
     

 
   

 
 
  

 
 

         

๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและ

วัฒนธรรม 
  

     
    

     
     

   

๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยา

ส าหรับครู  

 
   

        
  

 
    

     

๒๐๐ ๒๐๔   ปรัชญา

การศึกษาและการพฒันา

หลักสูตร 

                        

๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบ

การเรียนรู้และการ 

                 จัดการชั้นเรียน  

                        

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 ทางการศึกษา 

                        



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หน้า ๕๓ 

รายวชิา 
คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้

ทกัษะทาง

ปญัญา 

ทกัษะ

ความสมัพั

นธฯ์ 

ทกัษะการ

วเิคราะหฯ์ 

วิธวีทิยาการจดัการ

เรียนรู ้

หมาย

เหต ุ

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๒๐๐ ๓๐๗ การวัด

ประเมินการเรียนรู้และคุณภาพ 

                ของผู้เรียน  

                        

๒๐๐  ๓๐๘ การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ้ 
   

       
  

  
   

       

          ๒.๒.๒ วชิาฝกึประสบการณ์

วชิาชพี  ๑๒ หนว่ยกติ 
                        

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพ

ในสถานศึกษา ๑ 
    

   
 
        

        

๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพใน

สถานศึกษา ๒ 
     

   
   

       
      

๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพใน

สถานศึกษา ๓ 
     

   
               

 

๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 
                       

 

 
  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หน้า ๕๔ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

วิทยาการจัดการเรียนรู ้
หมาย 
เหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา                         
 ๒.๓.๑  วชิาเอก ๖๐ หน่วยกติ                         
 ๑) วิชาบังคับ ๔๐  หน่วยกติ                         
๒๐๔ ๑๐๑ วิวัฒนาการของภาษาไทย                         
๒๐๔ ๒๐๒ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                         
๒๐๔ ๒๐๓ วรรณคดีไทยปริทัศน์                         
๒๐๔ ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน                         
๒๐๔ ๒๐๕ หลักภาษาไทย                         
๒๐๔ ๓๐๖ ร้อยกรองไทย                         
๒๐๔ ๓๐๗ คติชนวิทยา                         
๒๐๔ ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                         
๒๐๔ ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย                         
๒๐๔ ๓๑๐ การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย                         
๒๐๔ ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ                         
๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                         
๒๐๔ ๓๑๓ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                         
๒๐๔ ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย                         
 ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต                         
๒๐๔ ๓๑๕ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย                         
๒๐๔ ๓๑๖ ภาษาไทยถิ่น                         



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หน้า ๕๕ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

วิทยาการจัดการเรียนรู ้
หมาย 
เหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๒๐๔ ๓๑๗ ส านวนไทย                         
๒๐๔ ๓๑๘ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย                         
๒๐๔ ๔๑๙ วรรณคดีวิจารณ์                         
๒๐๔ ๔๒๐ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ส าหรับรายการวิทยุ

และโทรทัศน์ 
                       

 

๒๐๔ ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย                         
๒๐๔ ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์                         
๒๐๔ ๔๒๓ การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก                         
๒๐๔ ๔๒๔ วรรณกรรมสมัยใหม่                         
๒๐๔ ๔๒๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค์                         
๒๐๘ ๔๒๖ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 
                       

 

๒๐๔ ๔๒๗ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา                         
๒๐๔ ๔๒๘ ภาษาเขมรในภาษาไทย                         
๒๐๔ ๔๒๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย                         

 



  
 

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มจร หน้า ๕๖ 

หมวดที ่๕ 

หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนสิติ 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส า เร็ จการ ศึกษา เป็นไปตามข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จ

การศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตเป็น

ส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่

จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการ

สอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ

ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จ

การศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท า

อย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ

เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ

ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะ

ท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๕๗ 

(๑) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละ

รุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อ

ความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน

อาชีพ 

(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ 

หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา

ต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น 

(๓) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงาน

ของบัณฑิต 

(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม 

หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ

พร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ

ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(๕) การประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของ

ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนด

ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด

โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร 

หรือเป็นอาจารย์พิ เศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และ

คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์

ความรู้ของนิสิต 

(๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ (ก) จ านวน

โครงงานที่นิสิตได้จัดท าและได้รับการยอมรับจากสังคมจนได้รับการ

เผยแพร่ต่อสาธารณะ (ข) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  (ค) 

จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (ง) จ านวนกิจกรรม

อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๓.๑ นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๕๘ 

๓.๑.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา

ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมี

ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๓.๑.๒ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามก าหนดของ

หลักสูตรและมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ 

๓.๑.๓ ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

๓.๑.๔ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 
  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๕๙ 

หมวดที ่๖ 

การพฒันาคณาจารย ์

 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑ มีการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้

มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ตลอดจนภาควิชา

หลักสูตรและการสอน 

๑.๒ ส่ ง เสริมอาจารย์ใ ห้ มีการ เพิ่ มพูนความรู้  สร้ าง เสริม

ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการ

สอนและที่ตรงสาขาวิชาการสอนภาษาไทย และภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมศึกษาดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการสอนและภาษา 

และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 

(๑) ส่ง เสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริม

ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยด้านการสอนและ

สาขาวิชาการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 

ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง

วิชาการทั้ งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

(๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ

บูรณาการกับพุทธวิธีการสอนตลอดจนการประเมินผลที่ทันสมัยและตาม

สภาพจริง  

 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖๐ 

(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา

และการสอนภาษาไทย 

(๓) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยใน

ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

(๔) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  

(๕) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดและหน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖๑ 

หมวดที ่๗ 

การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 

๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

 การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.๑ จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๕ รูป/คน ซ่ึงมี

คุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน 

การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน 

            ๑.๒ จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงาน

วิชาการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ

ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีหน้าที่ในการเป็น

อาจารย์ผู้สอน 

            ๑.๓ มีการควบคุมภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘      

            ๑.๔ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบใน

การวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุกๆ ๕ ปี 

            ๑.๕ มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่

ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF 

ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ 

และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละ

ปี 

๒. บัณฑิต 

 ๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖๒ 

ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท าของบัณฑิต นอกจากนั้นยัง

ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

 ๒.๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์นครราลชสีมา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส ารวจความพึงพอใจและ

ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจ

ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนด

ว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ (จากระดับ 

๕) 

 

 

๓. นิสิต 

 ๓.๑ มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบและกลไก โดย

ก าหนดคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ

หลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือใน

การคัดเลือกนิสิตที่ มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

       ๓.๒ มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวาง

แผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 มีกลไกที่น าไปสู่การ

ปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัด

กิจกรรมการพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึก

สาธารณะ  

         ๓.๓ มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

และมีการวางระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด 

       ๓.๔ มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดย

การควบคุมติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖๓ 

และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพื่อน ามา

พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

๔. อาจารย์ 

หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ต้ังแต่ระบบการ

รับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติ

ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาไทย และความมุ่งม่ันใน

การผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น

ไปในสาขาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องสอบผ่าน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ทั้งนี้  การรับอาจารย์ใหม่จะต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังที่

เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้ามาศึกษาในหลักสูตร  

๔.๒ การบริหารอาจารย์ 

 หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตาม

ความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 

ส่งเสริมจูงใจสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่อง

และธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่

ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕๑ 

(จากระดับ ๕) 

 ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ

แนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๔.๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้าง



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖๔ 

ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิต

ผลงานทางวิชาการให้ได้ ดังนี้ 

 (๑) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี หรือ 

 (๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน ๑ เรื่องต่อปี หรือ 

  (๓) เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา/งานแปล ตีพิมพ์

เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประเภทใดประเภทหนึ่ง 

จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยัลมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการดั งกล่าวข้ าง ต้น  ในขณะเดียวกันในด้าน

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึง

พอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ (จากระดับ ๕) 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่การออกแบบหลักสูตรมีการควบคุมก ากับการจัดท า

รายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่

ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพ

จริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร โดยใช้

กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเป็นเครื่องในการก ากับ

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้

ความสามารถและความช านาญในเนื้อหา ทั้งนี้ค านึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณ์ท างาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน  โดยมีการก ากับ

ให้อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีการท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 

และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ทุกรายวิชา และมี

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ รายงานผล



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖๕ 

การด าเนินการของประการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถ้ามี) ทุกรายวิชา 

รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่างครบถ้วน 

ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนเข้ากับ             พันธกิจด้านการวิจัย การบริการ

วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน  

 

 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การ

ประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย ทั้ง

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า 

การสังเกตพฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรโดยการสนับสนุนของวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิ

ทยัลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพ

ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย ห้องสมุด

วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา มหาวิทยัลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นให้เพียง

และทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตาม

ความต้องการของนิสิต โดยมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี

ความทันสมัยตลอดเวลา โดยการมีส่วนร่วมของนิสิตและอาจารย์ผู้สอน 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

มากกว่า ๓.๕๑ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของ

หลักสูตร 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖๖ 

ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน 
ปทีี ่

๑ 

ปทีี ่

๒ 

ปทีี ่

๓ 

ปทีี ่

๔ 

ปทีี ่ 

๕ 
(๑) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X  

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X  

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X  

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X  

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X  

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

 X X X  

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

X X X X  

(๙) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

X X X X  

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X  

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖๗ 

ดชันบีง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน 
ปทีี ่

๑ 

ปทีี ่

๒ 

ปทีี ่

๓ 

ปทีี ่

๔ 

ปทีี ่ 

๕ 
(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

ครบถ้วนทุกกิจกรรมท่ีก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 
X X X X  

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X  

 

  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๖๘ 

หมวดที ่๘ 

การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของหลกัสตูร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่

วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดย

อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ

หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของ

นิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน 

ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน

เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ

ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะ

สามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หาก

พบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ในโอกาสต่อไป 

๑.๒ การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

 - ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา 

 - การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน

หลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  

 - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

 - การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน

ในหลักสูตรเดียวกัน 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 

- นิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 

- ผู้ว่าจ้าง 

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ 

๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ซ่ึงต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็น

คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

๔. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและแผนกล

ยุทธ์การสอน 

- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้

บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

ประธานหลักสูตร 

- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
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ภาคผนวก ก 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

********************************* 

 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาบังคับ  จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Society ) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม 
ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  
๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
 (General  Law) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป ท่ีมาของระบบกฎหมาย ลักษณะท่ัวไปและ
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายท่ีพระสงฆ์ควรรู้เป็นการ
เฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 
๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา              (๒) (๒-๐-๔) 
 (Technique  of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 
๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction  to  Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและ
ปรัชญาตะวันตก 
๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
 (Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักใน
การศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะท่ีเป็นสากลร่วมกัน
และต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๗๓ 

 (Language  and  Communication) 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษากับการส่ือสาร การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารผ่านทักษะการ
เรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 
 
๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction  to  Linguistics) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะท่ัวไปของ
ภาษา ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย 
และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
๐๐๐ ๑๓๙    คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Mathematics) 
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งช้ีปริมาณ  ค่า
ความจริง  ตัวเช่ือมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การสมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมาย
เซต  ประเภทเซต  เซตย่อย  การเท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์
เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  
ฟังก์ช่ัน  ฟังช่ันเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อิน
เวอร์ส  แมตริกซ์ 
๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction  to  Logic) 
 ศึกษานิมิต ค าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ 
การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ 
ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บท
สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 
๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Statistics  and  Research)  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถ่ี  การ
หาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบ่ียงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะ
เป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 
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 ๒) วิชาเลือก  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 (Politics  and  Thai  Government) 
 ศึกษาความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองพัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทยสถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองของไทยการจัดระเบียบการ
ปกครองของไทยและพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
 
 
 
 
๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
 (Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ า
วันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน
ในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเป็น
ข้อมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment) 

 ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
 (Current  World  Affairs) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในโลก ท้ังมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาว
พุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  English) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  การใช้กาล 
(Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะ
เบ้ืองต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะท่ีสัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่ง
มีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
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 (Advanced  English) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการ
อ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารท่ีใช้
ศึกษา 
๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Sanskrit) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปล่ียนแปลงอักษร
และเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ 
บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ี
เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
๐๐๐ ๑๑๙   ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Sanskrit) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยย
ศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชัน
ตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปล่ียนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบือ้งต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Thai) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า ระบบไวยากรณ์   
ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย   ฟังค าส่ัง  ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องท่ี
ฟัง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ ขอโทษ  ขออนุญาต แนะน า ตัวเอง  แนะน าผู้อื่น บอกช่ือส่ิงของท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ท้ังค าท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Thai) 

 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่าน
หนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   
๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบือ้งต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Chinese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
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 (Advanced  Chinese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Japanese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Japanese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบือ้งต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Hindi) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  ฝึกการฟัง
อ่านเขียนสนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พื้นฐานท่ีนิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Hindi) 
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 
๐๐๐ ๒๑๑   วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 (Thai  Culture) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปล่ียนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับ
ตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมท้ังสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
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 (Life  and  Psychology) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต 
วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตท่ีมีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่
ร่วมกันในสังคมและส่ิงแวดล้อม 
๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
 (Physical  Science  and  Technology) 
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ 
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลด
ต้นทุนการผลิต  การเพิ่มผลผลิต  การขนส่ง  การส่ือสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Computer  and  Information  Technology) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการ
ส่ือสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเ ภทต่างๆ  
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการ
บริหารข้อมูล  เครือข่ายและการส่ือสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ   
จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
 (Peace  Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีท้ังตะวันออก ตะวันตกและ
ศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปล่ียนผ่านความขัดแย้งและความ
รุนแรง อีกท้ังพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมี
ขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 
 
๐๐๐ ๒๖๕  ภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) 
 (Leadership) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าท่ีน าการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษท่ี 
๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การส่ือสารท่ีเอื้ออาทร ผู้น ากับความเห็นท่ีถูกต้อง
ดีงามและความเปล่ียนแปลงท่ีสร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทาง
พระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรท้ังในประเทศและ
ระดับโลกท่ีสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนท้ังในประเทศและระดับโลก 
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๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล                                         ๒ (๒-๐-๔) 
 (Good  Governance) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Tipitaka Studies) 
  ศึกษาก าเนิดความเป็นมาและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎกการจ าแนกโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระพระไตรปิฎกค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลาย
ลักษณ์อักษรล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 
๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Vinaya Pitaka) 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาความหมายโครงสร้างของพระวินัยปิฎกเลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
สาระท่ีส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ภิกขุนีวิภังค์มหาวรรคจุลวรรคและปริวารโดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Suttanta Pitaka) 
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษา
วิเคราะห์พระสูตรท่ีส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมท้ังประเด็นส าคัญท่ี
น่าสนใจ จากนิกายท้ัง  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย 
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Abhidhamma Pitaka) 
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  
ประเด็นท่ีน่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกท้ัง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ จิต  เจตสิก  รูป 
และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     
 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๗๙ 

  ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่น
ของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานา
ประเทศ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมท้ังศึกษาขบวนการและองค์การ
ใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 
๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Buddhist Festival and Traditions) 
  ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Sangha Administration) 
  ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ต้ังแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าส่ังและประกาศท่ีส าคัญของคณะสงฆ์การ
ประยุกต์การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 
๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Dhamma in English) 
  ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือท่ี
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีนักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 
๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Dhamma Communication) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการ
พัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้ส่ือประกอบการ
บรรยาย 
๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
                    (Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 

  ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีน่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว)วัดพระเชตุพน  
พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส  
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี(วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยา
ของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
 
 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๘๐ 

 
 
 ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  จ านวน  ๔ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒) (๑-๒-๔ 
  (Buddhist Meditation I) 
  ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน 
อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓  นิมิต ๓  
สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและ
น าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation II) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานา
ปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท้ังแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด 
๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  
๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation III) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับ
อินทรีย์ ๕ หลักธรรมท่ีควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation IV) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การ
เกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมท่ีควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบติัวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 
๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่ โพธิ
ปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์  
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VI) 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๘๑ 

  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรท่ีเช่ือมโยงกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร  เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร  อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 
 
 
 
๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VII)  
  ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมท่ีเกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม และนั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  
 

 ๒.๒  วชิาชพีคร ูจ านวน ๓๖ หนว่ยกติ 

 ๒.๒.๑ วชิาบงัคบั  ๒๔ หนว่ยกติ  

๒๐๐ ๑๐๑   ความเปน็

ครวูชิาชพี        ๓ (๓-๐-

๖) (Professional Teacher)                

                  รู้  เข้าใจ 

และตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู 

สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะส าคัญของความเป็นครู

มืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กฎหมายเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู เพื่อการเป็นครูที่มีสมรรถนะสูง มี

ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ 

ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนทุก

คนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงตระหนักถึง

ความส าคัญของการมีจิตอาสา การอุทิศตนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและ

สังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 

 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๘๒ 

๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและ

วัฒนธรรม      ๓ (๒-๒-

๕) 

                (Language and Culture) 

             รู้  เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย 

วัฒนธรรมไทย การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและการด าเนินชีวิตเพื่อ

การสื่อสารและพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

๒๐๐  ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู ๓ (๒-๒-

๕) 
  (Psychology for Teachers) 

 รู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะ

แนว การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพื่อให้สามารถใช้

กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ ดูแล และ

พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพโดยค านึงถึงวิธีการเรียนรู้ 

(Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

รวมทั้งสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็น

ระบบ 

๒๐๐  ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-

๕) 

 ( Educational  Philosophy and Curriculum 

Development)  

 รู้และเข้าใจ แนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์

ความเชื่อมโยงของปรัชญาการศึกษา พุทธปรัชญา ทฤษฏีหลักสูตร 

แนวคิดทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการจัด

การศึกษาไทย และสามารถบูรณาการเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมหลักสูตร รวมทั้งสามารถน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๘๓ 

หลักสูตร และน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒๐๐  ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-

๕) 

 (Learning Design and Classroom Management) 

 รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบ

การเรียนรู้ บูรณาการความรู้ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และยุทธวิธีการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การบริหารจัดการและสร้างบรรยากาศในชั้น

เรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการความรู้ทั้งมวลไป

ใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง รวมทั้งสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้แบบลงมือท า (Active 

Learning) และแผนการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) 

ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญารู้คิด

และมีความเป็นนวัตกร 
 
 
 

๒ ๐ ๐   ๓ ๐ ๖ 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา๓ (๒-๒-

๕) 

 (Educational Innovation and Information Technology) 

  รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏีและความส าคัญของนวัตกรรม

ทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สามารถใช้

นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ

การสื่อสาร เพื่อการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การ

วัดประเมินผลการเรียนรู้  และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๒๐๐  ๓๐๗ ก า ร วั ด

ประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน ๓ (๒-๒-

๕) 

 (Learning and Learner Assessment)    



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๘๔ 

  รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฏี หลักการและกระบวนการวัดประเมินการเรียนรู้ 
เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้แบบต่างๆ การออกแบบ สร้าง การพัฒนาและเลือกใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดประเมินการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังเป็นรายบุคคลและช้ันเรียน โดยค านึงถึง
มาตรฐานทางจริยธรรมและคุณภาพของการวัดประเมิน ความเหมาะสมกับบริบทช้ันเรียนและความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน เพื่อให้สามารถออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู้ ส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
ออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒๐๐  ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      ๓ (๒-๒-๕) 
  (Research for Learning Development) 
  รู้และเข้าใจ ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบต่างๆ เน้น
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน การน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย สถิติเบ้ืองต้นท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อน าไปใช้ในการท าวิจัยส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 ๒.๒.๒ วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี  ๑๒ หนว่ยกติ  

๒๐๐ ๑๐๙    ป ฏิ บั ติ

วิชาชีพในสถานศึกษา ๑    ๒ (๑-๒-

๓)  

                (Practicum in School 1)  

 รู้ เข้าใจ และศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมท่ัวไปของโรงเรียน สภาพงานครู  การจัดการเรียนรู้
ในสภาพห้องเรียน เพื่อน ามาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับเป็น
รายบุคคล และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

๒๐๐ ๒๑๐    ป ฏิ บั ติ

วิชาชีพในสถานศึกษา ๒    ๒ (๑-๒-

๓)  

                (Practicum in School 2) 

 รู้และเข้าใจการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าส่ือและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบั ติ



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๘๕ 

และการให้คะแนน เพื่อน าไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จ าลอง และปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา  สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒๐๐ ๒๑๐    ป ฏิ บั ติ

วิชาชีพในสถานศึกษา ๓    ๒ (๐-๔-

๒)  

                (Practicum in School 3) 

 ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่ือและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเอก แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดย
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน บันทึกข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาเมื่อส้ินสุดการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน า
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนเป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

๒ ๐ ๐  ๔ ๑ ๒  

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     ๖ (๐-๑๘-

๐) 

             (School Internship) 

 ปฏิบั ติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกสู่การปฏิบัติการสอน โดยใช้กลยุทธ์การ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆได้ สามารถวัดและประเมินผลและน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 

 

 ๒.๓  วชิาเฉพาะสาขา จ านวน ๖๐ หนว่ยกติ 

 ๒.๓.๑ วชิาเอก  ๖๐ หนว่ยกติ  

๑) วชิาบงัคบั ๔๐ หนว่ยกติ 

๒๐๔ ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                          ๓(๓-๐-๖) 
 (Thai Linguistics)  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๘๖ 

 ลักษณะของภาษาไทยตามหลักภาษาศาสตร์ ในด้านระบบเสียง พยางค์ ค า วลี และประโยค 
เพื่อน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการสอนภาษาไทย 
๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์                                                          ๓(๓-๐-๖) 
 (Thai Literature Review) 
 ความหมายและประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย การปริทัศน์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยแบบบูรณาการ     
๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน                      ๓(๒-๒-๕)  
 (Reading and Writing Skill Development)  
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง การเลือกใช้ค า 
การสร้างประโยค การแต่งค าประพันธ์ การเขียนบทความ และหนังสือราชการ โดยใช้ภาษาท่ีเหมาะสม การ
ประเมินทักษะการอ่านและการเขียน และการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒๐๔  ๒๐๔  หลักภาษาไทย                                    ๓(๓-๐-๖)  
 (Thai Grammar)  
 ลักษณะของภาษาไทยด้านอักษร เสียง พยางค์ ค า วลี ประโยค หลักเกณฑ์การอ่านและการ
เขียนค า เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๒๐๔  ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย                        ๒(๒-๐-๔) 
 (Evolution of Thai) 
 ประวัติของภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาไทยด้านเสียง ตัวอักษร ค า ความหมาย และ
ไวยากรณ์ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน    
๒๐๔  ๓๐๖ ร้อยกรองไทย                                        ๓(๓-๐-๖) 
 (Thai Poetry) 
 รูปแบบของร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะเนื้อหา  ลีลา วรรณศิลป์ของร้อยกรองในแต่
ละสมัย การถอดค าประพันธ์  ฝึกเขียนและฝึกอ่านค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ   
๒๐๔  ๓๐๗     คติชนวิทยา                                                               ๓(๓-๐-๖) 
 (Folklore)  
                     ความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณค่าของคติชน วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความ
เช่ือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคติชนในบริบทของสังคมไทย วิเคราะห์คติชนในแต่ละท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
๒๐๔  ๓๐๘     วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                                             ๓(๒-๒-๕) 
 (Management metodes for learning Thai Language)  
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                     ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย ทักษะและวิธีการสอนท่ีใช้ในการสอนภาษาภาษาไทย 
วิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐาน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการวัดและประเมินผล
การสอนวิชาภาษาไทย และการสาธิตการสอน 
๒๐๔  ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย                                 ๓(๒-๒-๕)  
 (Usage of Thai) 
 หลักการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย วัฒนธรรมการใช้ภาษา      
ในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาวิชาการและภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน  ศิลปะการใช้ภาษา หลักการพูด การเล่าเรื่องราว การแสดงความรู้สึกนึกคิด การพูดโน้มน้าวใจ 
บุคลิกภาพ และการพูดในโอกาสต่างๆ 
 
๒๐๔  ๓๑๐ การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 
        (Research and innovation in Thai language teaching) 
 การออกแบบนวัตกรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย การเลือก
ประเภทนวัตกรรม การเลือกหัวข้อวิจัย การน าเสนอโครงร่างตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย การ
ผลิตนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอน การน านวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลนวัตกรรมและ
งานวิจัย 
๒๐๔  ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ                           ๓(๓-๐-๖) 
 (Comparative Literature)                    
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีแนวทางการเปรียบเทียบวรรณกรรมด้านสารัตถะสัมพันธ์ของตัวบท
และบริบทตามแนวคิดประยุกต์ ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ ของวรรณคดีไทยและวรรณคดีสากล 
๒๐๔  ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                                             ๓(๓-๐-๖) 
 (Foreign Languages in Thai) 
                     ประวัติและลักษณะส าคัญของภาษาต่างประเทศต่างๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทในภาษาไทย ท่ีมา 
รากศัพท์ การกลายรูปค า การกลายเสียง การกลายความหมายลักษณะส าคัญท่ีแตกต่างกัน  ของภาษานั้น ๆ 
๒๐๔  ๓๑๓      การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ                            ๒(๒-๐-๔)   
                     (Teaching Thai for Foreign Language) 
                   เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย  การออกแบบวิธีสอนโดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา  การ
ฟัง พูด อ่าน เขียน  และการน าไปใช้เพื่อการส่ือสาร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ภาษาไทย
ท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรม การประเมินผลการเรียนรูภ้าษาตามสภาพจริง 

๒๐๔  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย               ๓(๐-๖-๖) 
 (Independent Studies in Teaching Thai language) 
 ศึกษาค้นคว้า เลือกหัวข้อวิจัย จัดท ารายงานการวิจัยภาคสนามท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในการ
สอนภาษาไทย น าเสนอผลงานผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ 
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 ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต 
๒๐๔  ๒๑๕      วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) 
                   (Thai Textbooks Analysis) 
                   ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเรียนภาษาไทยนับต้ังแต่หนังสือจินดามณี จนถึงหนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบัน  โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์  เนื้อหา  การใช้
ภาษา  กิจกรรม  การเรียนการสอน  การประเมินผลหนังสือเรียนในระดับต่าง ๆ การใช้หนังสือเรียนเพื่อการ
เรียนการสอน  การเปรียบเทียบการจัดหนังสือเรียนภาษาไทยของแต่ละหลักสูตร 
๒๐๔  ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์                                ๓(๓-๐-๖) 
 (Literary Criticism)    
 หลักเกณฑ์ ทฤษฎีและแนวการวิจารณ์วรรณคดีประเภทต่างๆ วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย 
๒๐๔  ๓๑๗ ภาษาไทยถ่ิน                                      ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Dialects) 
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น ระบบเสียง ค า ประโยคของภาษาไทยถ่ินต่างๆ เปรียบเทียบ
ความเหมือน และความแตกต่างของภาษาไทยถ่ินต่างๆ กับภาษาไทยมาตรฐาน    
กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 
๒๐๔  ๔๑๘ ภาษาบาลีและสนัสกฤตในภาษาไทย           ๓(๓-๐-๖) 
 (Pali and Sanskrit in Thai) 
 ประวัติและลักษณะภาษาบาลีและสันสกฤต การยืมค าภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ใน
ภาษาไทย การเปล่ียนแปลงทางเสียง ค าและความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตค าบาลีและสันสกฤตท่ีใช้ใน
ภาษาไทย 
 
๒๐๔  ๔๑๙ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ส าหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ ๓(๓-๐-๖) 
 (Creative language skills for radio and television programs) 
 การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะภาษา เพื่อสร้างสรรค์รายการวิทยุ โทรทัศน์ การวิเคราะห์ส่ือ 
การสร้างส่ือโซเชียลมีเดีย การเผยแพร่ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
๒๐๔  ๔๒๐ ส านวนไทย                                     ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Idioms)  
 ท่ีมา ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและพัฒนาการของส านวน ภาษิต ค าพังเพยและความ
เปรียบในภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างส านวนไทยกับวัฒนธรรม เปรียบเทียบส านวนไทยในแต่ละภูมิภาค
และเปรียบเทียบส านวนไทยกับส านวนต่างประเทศ 
๒๐๔  ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย        ๓(๓-๐-๖) 
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              (Seminar on Teaching Thai Language and Literature)  
  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การประเมินผลการ
สัมมนา การก าหนด แนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การน าเสนอการศึกษาเป็นกรณีศึกษา 
๒๐๔  ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์                                                    ๒(๒-๐-๔) 
 (Literature Works and Visual Arts) 
                    ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ท้ังของราช
ส านักและท้องถิ่น อิทธิพลของวรรณกรรมท่ีมีต่อทัศนศิลป์ และอิทธิพลของทัศนศิลป์ท่ีมีต่อวรรณกรรม 
๒๐๔  ๔๒๓ การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก ๓(๓-๐-๖) 
 (Creation of Thai Books for Children) 
 หลักการและขั้นตอนการสร้างหนังสือให้เหมาะสมกับเ ด็กแต่ละวัยในด้านเนื้อหา ภาษา 
ภาพประกอบและรูปเล่ม 
๒๐๔  ๔๒๔ วรรณกรรมสมัยใหม่                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Modern Literary Works) 
 พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของวรรณกรรมสมัยใหม่ เรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี 
ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ 
๒๐๔  ๔๒๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค์                         ๓(๓-๐-๖) 
 (Creative Writing) 
 หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองชนิดต่างๆ ท้ังสารคดีและบันเทิง
คดี โดยค านึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ        
๒๐๔  ๔๒๖  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ๒(๒-๐-๔)   
       (Measurement and evaluation of Thai language teaching  
 in the ๒๑st century) 
 หลักการ ประเภท รูปแบบ กระบวนการ การจัดเก็บข้อมูล การรายงานผล การออกแบบการ
วัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
 
 
๒๐๔  ๔๒๗     ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา  ๒(๒-๐-๔)  
                   (Thai Language on Sociological Aspects) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับโครงสร้างของสังคมไทยท่ีสะท้อนให้เห็นสถานะ อาชีพ 
และสังคม สังเกตการใช้ภาษาไทยในสถานะและอาชีพท่ีแตกต่างกัน 
๒๐๔  ๔๒๘ ภาษาเขมรในภาษาไทย                         ๓(๓-๐-๖) 
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 (Khmer in Thai) 
ประวัติและลักษณะภาษาเขมร การยืมค าภาษาเขมร  มาใช้ในภาษาไทย การเปล่ียนแปลงทางเสียง ค าและ
ความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตค าเขมรใช้ในภาษาไทย 
๒๐๔  ๔๒๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย           ๒(๑-๒-๓) 
 (Usage of Visual Aid in Teaching Thai)  
 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนฺโลยีเพื่อการศึกษา        การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน การสร้างบทเรียนออนไลน์ การผลิตส่ือการศึกษา การสร้างแบบทดสอบ การประเมินผล
การศึกษา ระบบ m-Learning และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการสอนภาษาไทย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๙๒ 

 
 
 
 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๙๓ 

ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร   :  ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๒๗๑ 
ภาษาไทย :  ครุศาสตรบัณฑิต  
  (การสอนภาษาไทย) 
ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Education  
  Program in  Teaching Thai  
    Language 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร   :  ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๒๗๑ 
ภาษาไทย :  ครุศาสตรบัณฑิต  
  (การสอนภาษาไทย) 
ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Education  
  Program in  Teaching Thai  
    Language 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย)     :  ครุศาสตรบัณฑิต 
  (การสอนภาษาไทย) 
ช่ือย่อ (ไทย)      :   ค.บ. (การสอนภาษาไทย) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education  
  Program in  Teaching Thai  
    Language 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)   :  B.Ed. (Teaching Thai Language) 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย)     :  ครุศาสตรบัณฑิต 
  (การสอนภาษาไทย) 
ช่ือย่อ (ไทย)      :   ค.บ. (การสอนภาษาไทย) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education  
  Program in  Teaching Thai  
    Language 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)   :  B.Ed. (Teaching Thai Language) 

 
๑. เหตุผลในการปรับปรุง 
         ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เพื่อยกระดับ
การผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ ของสถาบันการศึกษา จากหลักสูตรการผลิตครู หลักสูตร ๕ 
ปี โดยปรับเป็นหลักสูตร ๔ ปี ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยท่ีจะใช้หลักสูตรครู ๔ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นหนึ่งในส่วนของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรงศึกษาธิการ จึงขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบุคลากรด้านการสอนภาษาไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ รวมถึงการด าเนินชีวิตท่ีดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๙๔ 

      คณะครุศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตร ๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้ด าเนินการใช้หลักสูตรฯ ดังกล่าวครบรอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๙๕ 

๒. สาระในการปรับปรุง 
 ๒.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็น
หลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ให้
เป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยาของ
ความเป็นครู และจิตส านึกในการบริการ และช่วยเหลือ
บุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม 
ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็น
หลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
ใหเ้ป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยา
ของความเป็นครู และจิตส านึกในการบริการ และ
ช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐาน
ของ คุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็น
แบบอย่างท่ีดีของสังคม 

 ๒.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีรายละเอียดการปรังปรุงดังนี้ 

หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี ้
 ๔.๒.๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาไทย 
  ๔.๒.๒  มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการส่ือสารเทคโนโลยี   
  ๔.๒.๓  สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๒.๔  สามารถน าความรู้ทางภาษาไทยไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๔.๒.๕  เป็นผู้น าด้านการสอนภาษาไทยท่ีมี
คุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม 
      ๔.๒.๖  มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือ
บุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๔.๒.๗  มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์
ท่ีดีกับชุมชน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี ้
 ๔.๒.๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาไทย 
  ๔.๒.๒  มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการส่ือสารเทคโนโลยี   
  ๔.๒.๓  สามารถพัฒนารูปแบบการสอน 
และจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๒.๔  สามารถน าความรู้ทางภาษาไทยไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๔.๒.๕  เป็นผู้น าด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยท่ีมีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม 
      ๔.๒.๖  มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือ
บุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๔.๒.๗  มีความรับผิดชอบและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๙๖ 

 
 
 
 



  
 

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มจร หน้า ๙๗ 

ตารางเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะครศุาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

(หลกัสตูร ๕ ป)ี หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๑ กบั (หลกัสตูร ๔ ป)ี หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๒   

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

หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ ครศุาสตร ์(๕ ป)ี 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ ครศุาสตร ์(หลกัสตูร ๔ ป)ี 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  

๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป                               ไม่

นอ้ยกวา่ 

๓๐ หน่วยกติ ๑. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป                                 ไม่

นอ้ยกวา่ 

๓๐ หน่วยกติ 

๑.๑  วชิาบงัคับ ๑๘ หนว่ยกติ ๑.๑  วชิาบงัคับ ๑๘ หนว่ยกติ 

๑.๒  วชิาเลอืก ๑๒ หนว่ยกติ ๑.๒  วชิาเลอืก ๑๒ หนว่ยกติ 

๒. หมวดวชิาเฉพาะดา้น                                ไม่

นอ้ยกวา่ 

๑๔๘ หนว่ย

กติ 

๒. หมวดวชิาเฉพาะดา้น                                 ไม่

นอ้ยกวา่ 

๑๑๘ หนว่ย

กติ 

 ๒.๑ วชิากลุม่พระพทุธศาสนา ไมน่อ้ย

กวา่ 
๒๔ หนว่ยกติ  ๒.๑ วชิากลุม่พระพทุธศาสนา ไมน่อ้ยกวา่ ๒๔ หนว่ยกติ 

 ๒.๒ วชิาชพีคร ู                  ไม่
นอ้ยกวา่ 

๔๖ หนว่ยกติ  ๒.๒ วชิาชพีคร ู                      ไมน่อ้ย
กวา่ 

๓๔ หนว่ยกิต 

       ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หนว่ยกิต       ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๔ หนว่ยกิต 

        ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
๑๖ หน่วยกิต        ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒ หน่วยกิต 

 ๒.๓ วชิาเฉพาะสาขา              ไม่

นอ้ยกวา่    
๗๘ หนว่ย

กติ 
 ๒.๓ วชิาเฉพาะสาขา                  ไมน่อ้ย

กวา่ 
๖๐ หนว่ยกติ 

       ๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๘ หนว่ยกติ        ๒.๓.๑ วชิาเอก ๖๐ หนว่ยกติ 

        ๑) วิชาบังคับ  ๔๘ หน่วยกิต         ๑) วิชาบังคับ  ๔๐ หน่วยกิต 

                ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต                ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๙๘ 

หลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑติ ครศุาสตร ์(๕ ป)ี 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ ครศุาสตร ์(หลกัสตูร ๔ ป)ี 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        ๒.๓.๒ วชิาการสอนวชิาเอก

   

๖ หนว่ยกติ    

        ๒.๓.๓ วชิาเลอืกวชิาเอก   ๔ หนว่ยกติ    

๓. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   ไมน่อ้ยกวา่         ๖ หนว่ยกติ ๓. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   ไมน่อ้ยกวา่         ๖  หนว่ยกติ 

              รวมตลอดหลกัสูตร  ไมน่อ้ย

กวา่  
๑๘๔ หนว่ย

กติ 
              รวมตลอดหลกัสูตร  ไมน่อ้ยกวา่ ๑๕๔ หน่วย

กติ 

  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๙๙ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 

(Man and Society)                                    
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตาม
หลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี  

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 
(Man and Society)  

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตาม
หลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
การปฏิ สัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์กับสังคม สถาบัน สังคม ประชาสังคม 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
  

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
(General Law)                                     

 ศึกษาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป ท่ีมาของระบบ
กฎหมาย ลักษณะท่ัวไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชนท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายท่ีพระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวกับมุสลิ 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) 
 (General Law)  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป ท่ีมาของระบบ
กฎหมาย ลักษณะท่ัวไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชนท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายท่ีพระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายศาสนาอื่น 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
 (Technique of  Higher  Learning) 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา(๒) (๒-๐-๔) 
 (Technique of  Higher  Learning) 

เปล่ียนแปลง 
หน่วยกิตและ

แก้ไข



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๐ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็น
กลุ่ม การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Philosophy)   
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขา
ต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Philosophy)   
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญา
สาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
 (General  Religions)  
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ 
พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ
ศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะท่ีเป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) 
 (General  Religions)   
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา 
ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและ
จุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะท่ีเป็นสากลร่วมกันและต่างกัน
ของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  
ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๑ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
 (Language and Communication)  
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษากับการส่ือสาร การฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านค าร้อยแก้ว ค าร้อย
กรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหาร
ต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟัง การจับ
สาระของเรื่อง มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
 (Language and Communication)   
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการส่ือสาร การใช้ภาษา
เพื่อการส่ือสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษา
ระเบียบงานสารบรรณ 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Linguistics)  
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชา
ภาษาศาสตร์  ลักษณะท่ัวไปของภาษา ความรู้ ท่ัว ไปเกี่ ยวกับสัทศาสตร์  
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Linguistics)   
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชา
ภาษาศาสตร์ ลักษณะท่ัวไปของภาษา ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ 
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Mathematics)  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   ข้อความ  ประโยคเปิด  
ประพจน์  ตัวบ่งช้ีปริมาณ  ค่าความจริง  ตัวเช่ือมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่า
ความจริง  การสมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภทเซต  เซต

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Mathematics)   
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  
ประพจน์  ตัวบ่งช้ีปริมาณ  ค่าความจริง  ตัวเช่ือมข้อความ  และนิเสธ  การหา
ค่าความจริง  การสมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมายเซต  ประเภท

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๒ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
ย่อย  การเท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการ
ประยุกต์เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  
อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ช่ัน  ฟังช่ันเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การ
ด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อินเวอร์ส  
แมตริกซ์ 

เซต  เซตย่อย  การเท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  
และการประยุกต์เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวน
จริง  สมการ  อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  ฟังก์ช่ัน  ฟังช่ันเชิงซ้อน  
แมตริกซ์  การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์
มิเนนท์  อินเวอร์ส   แมตริกซ์ 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (๒) (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic)  
 ศึกษานิมิต ค าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย 
ญัตติประพจน์ในแบบ  ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ
ผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตร
อื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาที
ของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic)  
 ศึกษานิมิต ค าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย 
ญัตติประพจน์ในแบบ  ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ
ผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตร
อื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาที
ของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร ์

เปล่ียนแปลง
หน่วยกิต 

๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Statistics and Research)  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  
การแจกแจงความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และ

๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Statistics and Research)   
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวม
ข้อมูล  การแจกแจงความถี่  การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจาย

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๓ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
ความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  Z  T  และ  
F  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัย
และการเขียนรายงานผลการวิจัย 

ปกติ  และความเบ้  ส่วนเบ่ียงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  ค่าสถิติ  
Z  T  และ  F  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัย
ลักษณะและประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียน
โครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 
 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย              ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Politics and Government)  
  ศึกษาความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 (Thai Politics and Government)  
 ศึกษาความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 ๒ (๒-๐-๔) 
  (Economics  in  Daily  Life)  
   ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในชีวิต  ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการ
ท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         ๒ (๒-๐-๔) 
 (Economics  in  Daily  Life)  
  ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในชีวิต  ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการท างาน
ของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  

 
คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๔ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
เศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Man  and  Environment)  
  ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
ส่ิงแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และบทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย                    

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment)  
 ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
ส่ิงแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ประเทศไทย             

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Current World Affairs)  
   ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในโลกท้ังมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศ
ไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Current World Affairs)  
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในโลกท้ังมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ง ในโลก
ปัจจุบัน  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Basic English)   
  ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้า
นาม (Article)  การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพ

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic English)   
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้า
นาม (Article)  การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุ

 
 

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๕ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
บท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนในลักษณะท่ีสัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

รพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบ้ืองต้นในการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในลักษณะท่ีสัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced  English)    
  ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารท่ีใช้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  English)    
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารท่ีใช้
ศึกษา  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
  (Basic Sanskrit )   
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง 
การเปล่ียนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ
นาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปล
และแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Sanskrit )   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบ
เสียง  การเปล่ียนแปลงอักษรและเสียง  การเขียน การอ่ านค า ศัพท์ 
ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษ
สรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ 
ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจาก
ธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์
ท่ีได้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced  Sanskrit)     

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Sanskrit)    

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๖ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
  ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะ
สนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจก
จากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก 
การสลับเปล่ียนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะ
สนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ
วาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตก
รรมวาจก การสลับเปล่ียนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม 
ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้
ศึกษา 

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบือ้งต้น      ๒ (๒-๐-๔) 
  (Basic Thai)  
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  
หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนภาษาไทย   ฟังค าส่ัง  ค าบรรยาย   จดบันทึกเรื่องท่ีฟัง  พูด  ทักทาย  
ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อื่น  บอกช่ือส่ิงของท่ีใช้
ใน ชีวิ ตประจ าวั น   สนทนาไ ด้ ท้ั งค า ท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและ
นามธรรม  

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบือ้งต้น      ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Thai)  
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระหน่วยเสียงวรรณยุกต์  
หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  
อ่าน  เขียนภาษาไทย  ฟังค าส่ัง ค าบรรยาย  จดบันทึกเรื่องท่ีฟัง พูด  ทักทาย  
ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อื่น  บอกช่ือส่ิงของท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ท้ังค าท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและ
นามธรรม  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced   Thai)         
  ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียง
วรรณยุกต์  หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการ
ฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์และต ารา
วิชาการ  การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์ในภาษาไทย   

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced   Thai)      
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วย
เสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึก
ทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่านหนังสือพิมพ์

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๗ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
และต าราวิชาการ  การเขียนบทความ  และฝึกแต่งกาพย์  กลอน  โคลง  ฉันท์
ในภาษาไทย 
 
   

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบือ้งต้น    ๒ (๒-๐-๔)   
  (Basic Chinese)     
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน                                  

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบือ้งต้น    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Chinese)    
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                    

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง    ๒ (๒-๐-๔)   
  (Advanced  Chinese)    
   ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                                  

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Chinese)   
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนา
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                    

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔)   
  (Basic  Japanese)    
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                         

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔)          
 (Basic  Japanese)    
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน         

คงเดิม  

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced  Japanese)           

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง     ๒ (๒-๐-๔)    
 (Advanced  Japanese)        

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๘ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนา
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน   

 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบือ้งต้น     ๒ (๒-๐-๔)   
  (Basic  Hindi)    
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และ
ระบบประโยค  ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์
พื้นฐานท่ีนิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน                      

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบือ้งต้น     ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Hindi)    
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  
และระบบประโยค  ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบ
ไวยากรณ์พื้นฐานท่ีนิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน      
             

 คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced  Hindi)     
  ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการ
สนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน    

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง   ๒ (๒-๐-๔)     
 (Advanced  Hindi)     
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการ
สนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม  ๒ (๒-๐-๔) 
  (World and Environment)  
  ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายของวิทยาศาสตร์และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ภาวะอุณหภูมิพื้นโลกที่สูงข้ึน ฝนกรดและหมอกควันด า สภาวะเรือน
กระจก มลพิษทางอากาศ ทางน้ า การตัดไม้ท าลายป่า ปัญหาขยะล้นโลกและสารพิษ
ใต้ดิน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน
ด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์และของกลุ่มหลักในสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 

 
 

ตัดออก 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๐๙ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Culture)   
  ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Thai Culture)   
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Man and Civilization)    
  ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์  ต้ังแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การ
แลกเปล่ียนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย
ธรรมท้ังสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man and Civilization)    
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ต้ังแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การ
แลกเปล่ียนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย
ธรรมท้ังสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

คงเดิม  

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Life and Psychology)  
  ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของ
จิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของ

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Life and Psychology)   
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของ
จิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของ

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๐ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
สุขภาพจิตท่ีมีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

สุขภาพจิตท่ีมีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม  

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา           ๒ (๒-๐-๔)                                           
  (Physical Science and Technology)   
  ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์   ประวั ติและผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัย   ต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุน
การผลิต  การเพิ่มผลผลิต  การขนส่ง  การส่ือสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา         ๒ (๒-๐-๔)                                           
 (Physical Science and Technology)  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัย   ต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุน
การผลิต  การเพิ่มผลผลิต  การขนส่ง  การส่ือสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยาศาสตร์กับชีวิ ตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ     ๒ (๒-๐-๔) 
  (Introduction to Computer and Information  Technology)  
  ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประวัติของ
คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบ
การประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการบริหาร
ข้อมูล  เครือข่ายและการส่ือสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและ
ความมั่นคงของระบบ  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Computer and Information  Technology)   

 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประวัติ
ของคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบ
การประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้อมูลและการ
บริหารข้อมูล  เครือข่ายและการส่ือสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัย
คุกคามและความมั่นคงของระบบ  จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

คงเดิม 

 ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา  (Peace  Education)                    ๒ (๒-๐-
๔) 

เพิ่มเติม
รายวิชา 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๑ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง 
สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วย
แนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีท้ังตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปล่ียนผ่านความ
ขัดแย้งและความรุนแรง  อีกท้ังพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้าง
ความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและ
อยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 

 ๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล ๒ (๒-๐-๔) 
  (Good  Governance)  
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิ
บาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

เพิ่มเติม
รายวิชา 

 ๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผู้น า    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Leadership)  
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าท่ีน าการเปล่ียนแปลงและ
สร้างสรรค์งานในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของ
ผู้น ากับการใช้การส่ือสารท่ีเอื้ออาทร ผู้น ากับความเห็นท่ีถูกต้องดีงามและความ
เปล่ียนแปลงท่ีสร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น า
กับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของ

เพิ่มเติม
รายวิชา 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๒ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
บุคคลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรท้ังในประเทศและระดับโลกท่ี
สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนท้ังใน
ประเทศและระดับโลก 

 
  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๓ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา       ๒๔     หน่วยกิต 
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละ
สาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์อีก ๑๐ หน่วยกิต 

นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่ม
วิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๘  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป  ๑๒  
หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔  หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  ๒๔ หน่วยกิต ๒.๑ กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา  ๘  หน่วยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา    ๒(๒-๐-๔)  

 
 

ปรับเปล่ียน
กลุ่มวิชา 

๐๐๐ ๑๔๘   พระวนิัยปิฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๘   พระวนิัยปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒)(๑-๒-๔) ๒.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) ๒.๓ กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔   หน่วยกิต 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๔ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒)(๑-๒-๔) 
 ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔)  
 ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔) 

 

  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๕ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔) 
 (Tipitaka Studies)         
  ศึกษาก า เนิด  ความเป็นมา  และพัฒนาการของคัมภีร์
พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบาย
โดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกใน
ประเทศไทย และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Tipitaka Studies) 
 ศึกษาก า เนิ ด  ความ เป็นมา  และพัฒนาการของ คัมภี ร์
พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบาย
โดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกใน
ประเทศไทยและประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                    ๒(๒-๐-๔) 
 (Vinaya Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
วินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ีส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนี
วิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                       ๒(๒-๐-๔) 
 (Vinaya Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัย
ปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระท่ีส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก             ๒(๒-๐-๔) 
 (Suttanta Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของ   
พระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรท่ีส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก                ๒(๒-๐-๔) 
 (Suttanta Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของ  พระ
สุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรท่ีส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหา

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๖ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมท้ังประเด็นส าคัญท่ีน่าสนใจ จาก
นิกายท้ัง  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตร
นกิาย  และขุททกนิกาย   โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
 

ปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมท้ังประเด็นส าคัญท่ีน่าสนใจ จากนิกายท้ัง  
๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุ
ททกนิกาย   โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก                                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
อภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นท่ีน่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกท้ัง  ๗  
คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  และ
นิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
อภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  ประเด็นท่ีน่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกท้ัง  ๗  
คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  และนิพพาน  
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                            (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และ
ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนา
ภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมท่ีควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ 
๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                            (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์
ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติ
ปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมท่ีควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน 
๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ 
นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                                ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                               ๑(๑-๒-๔) คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๗ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
 (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ท้ังแบบ        สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่ 
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  

 (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท้ัง
แบบ         สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ 
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                             (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
  ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมท่ีควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส   
๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                            (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหา
สติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมท่ีควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส   ๓ 
อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหา
สติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมท่ี
ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                              ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหา
สติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมท่ีควร
รู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                               (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                              (๒)(๑-๒-๔) คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๘ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
 (Buddhist Meditation V) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับ
ของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม 
๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 
 
 

 (Buddhist Meditation V) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวธัม
มานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนาม
ตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมท่ีควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่ง
และสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระ
สูตรท่ีเช่ือมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการ
บรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรท่ี
เช่ือมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุ
มรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมท่ีเกิดดับในขณะ
ปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบ

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมท่ีเกิดดับในขณะปฏิบัติ
ฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหา

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๑๙ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
กับมหาสติ    ปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
และนั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  

สติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่ง
ก าหนด     ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๑๕๘  ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) 
 (History of Buddhism) 
  ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ความส าคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของ
พระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมท้ังศึกษา
ขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและ
อนาคต 
 
 

๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) 
 (History of Buddhism) 
 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ความส าคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของ
พระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมท้ังศึกษา
ขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions) 
  ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไ์ทย                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๐ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
  ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ต้ังแต่
สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าส่ังและประกาศท่ีส าคัญของคณะสงฆ์   การ
ประยุกต ์การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ต้ังแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
ต่างๆ      กฎ ระเบียบ ค าส่ังและประกาศท่ีส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์         
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                           ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
  ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใช้กันแพร่หลาย
ในภาษาอังกฤษ และหนังสือท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีนักปราชญ์ได้
รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                           ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายใน
ภาษาอังกฤษ และหนังสือท่ีส าคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีนักปราชญ์ได้รจนาไว้
ในภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                                 ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma Communications) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการ
เขียนบทความ การพูดในท่ีชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด     
การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้ส่ือประกอบการ
บรรยาย 
 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                                ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma Communications) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการ
เขียนบทความ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา 
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้ส่ือประกอบการบรรยาย 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 (Research and  Literary Works on Buddhism)  

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 (Research and  Literary Works on Buddhism)  

คงเดิม 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๑ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
  ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิ เคราะห์
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีน่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท   
มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม 
สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์
ของพุทธทาส  กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส  ญาณวโร)  พุทธธรรม
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตน
สุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิ เคราะห์
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีน่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท    มังค
ลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติ
ยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์ของพุทธ
ทาส    กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระ
พรหม คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 

 
  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๒ 

ตารางเปรยีบเทยีบรายวชิาหมวดวชิาชพีคร ูหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร ๔ ป)ี คณะครศุาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ กบั หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

--------------------------- 
 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การปรบั 

เปลีย่น 

หมาย

เหต ุ
ที ่ รหสั

วชิา 

ชือ่วชิา หนว่ย

กติ 

ที ่ รหสั

วชิา 

ชือ่วชิา หนว่ย

กติ 

 ๒.๒ วชิาชพีคร ู                  ไมน่้อยกวา่    

๔๖ หนว่ยกติ 

 ๒.๒ วชิาชพีคร ู   จ านวน    ๓๖  หนว่ยกติ   

 ๒.๒.๑ วชิาบงัคบั  ๓๐ หนว่ยกติ  ๒.๒.๑ วชิาบงัคบั  ๒๔ หนว่ยกติ   

๑. ๒๐๐ 

๑๐๑ 

ความเปน็ครูวชิาชีพ ๓(๒-

๒-๕) 

๑. ๒๐๐ 

๑๐๑ 

ความเปน็ครูวชิาชีพ ๓(๓-๐-

๖) 

ปรับช่ัวโมง

และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

๒. ๒๐๐ 

๑๐๒ 

ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-

๒-๕) 

๒. ๒๐๐ 

๑๐๒ 

ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-

๕) 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
๓(๒-๒-

๕) 

๓. ๒๐๐ 

๑๐๔ 

จิตวิทยาพัฒนาการและ

การเรียนรู้ของมนุษย์                              

๒(๑-

๒-๓) 

๓. ๒๐๐ 

๑๐๓ 

จิตวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-

๕) 

ปรับปรุงช่ือ

วิชาโดยรวม

เนื้อหาจาก

วิชาเดิมเป็น ๑ 

รายวิชา ปรับ

หน่วยกิตและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 ๒๐๐ 

๒๐๕ 

จิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว 

๒(๑-

๒-๓) 

๔. ๒๐๐ 

๑๐๓   

ปรัชญาและจริยธรรมทาง

การศึกษา       

๓(๓-๐-

๖) 

๔. ๒๐๐ 

๒๐๔ 

ปรัชญาการศึกษาและการ

พัฒนาหลักสูตร 

๓(๒-๒-

๕) 

ปรับรหัส ช่ือ

วิชาโดยรวม

เนื้อหาจาก

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๓ 

 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
การปรบั 

เปลีย่น 

หมาย

เหต ุ
ที ่ รหสั

วชิา 

ชือ่วชิา หนว่ย

กติ 

ที ่ รหสั

วชิา 

ชือ่วชิา หนว่ย

กติ 

 ๒๐๐ 

๒๐๗ 

การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-

๒-๕) 

วิชาเดิมเป็น ๑ 

รายวิชา ปรับ

ช่ัวโมง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

๕. ๒๐๐ 

๒๐๘ 

การออกแบบการเรียนรู้

และการจดัการชัน้เรียน 

๓(๒-

๒-๕) 

๕. ๒๐๐ 

๒๐๕ 

การออกแบบการเรียนรู้และ

การจัดการชั้นเรียน 

๓(๒-๒-

๕) 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

 

๖. ๒๐๐ 

๒๐๖ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

๓(๒-

๒-๕) 

๖. ๒๐๐ 

๓๐๖ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

๓(๒-๒-

๕) 

ปรับรหัสวิชา

และค าอธิบาย

รายวิชา 

๓(๒-๒-

๕) 

๗. ๒๐๐ 

๓๐๙ 

การวัดและประเมินการ

เรียนรู ้

๓(๒-

๒-๕) 

๗. ๒๐๐ 

๓๐๗ 

การวัดประเมินการเรียนรู้

และคุณภาพผู้เรียน 

๓(๒-๒-

๕) 

ปรับปรุงช่ือ

วิชาโดยรวม

เนื้อหาจาก

วิชาเดิมเป็น ๑ 

รายวิชา ปรับ

ช่ัวโมงและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 ๒๐๐ 

๓๑๑ 

การประกันคณุภาพ

การศึกษา 

๒(๑-

๒-๓) 

๘. ๒๐๐ 

๓๑๐ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้  

๓(๒-

๒-๕) 

๘. ๒๐๐ 

๓๐๘ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้  

๓(๒-๒-

๕) 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 ๒.๒.๒ วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี ๑๖ 

หนว่ยกติ 

 ๒.๒.๒ วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี ๑๒ 

หนว่ยกติ 

  

๙. ๒๐๐ 

๔๑๒ 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

ระหว่างเรียน ๑ 

๒(๐-๔-

๒) 

๑๑

. 

๒๐๐ 

๑๐๙ 

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 

๑    

๒ (๑-

๒-๓) 

ปรับรหัส ชื่อ

วิชา จ านวน

ช่ัวโมง และ

๒(๑-๒-

๓) 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๔ 

 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑  หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
การปรบั 

เปลีย่น 

หมาย

เหต ุ
ที ่ รหสั

วชิา 

ชือ่วชิา หนว่ย

กติ 

ที ่ รหสั

วชิา 

ชือ่วชิา หนว่ย

กติ 
ค าอธิบาย

รายวิชา 

๑๐

. 

๒๐๐ 

๔๑๓ 

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

ระหว่างเรียน ๒ 

๒(๐-๔-

๒) 

๑๒

. 

๒๐๐ 

๒๑๐ 

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 

๒  

๒ (๑-

๒-๓) 

ปรับรหัส ชื่อ

วิชา จ านวน

ช่ัวโมง และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

๒(๑-๒-

๓) 

๑๑

. 

๒๐๐ 

๕๑๔ 

ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ๑ 

๖(๐-

๑๘-๐) 
๑๓

. 

๒๐๐ 

๓๑๑ 

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 

๓ 

๒(๐-๔-

๒) 

ปรับช่ือวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

ปรับช่ัวโมง

และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

๑๒

. 

๒๐๐ 

๕๑๕ 

ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ๒ 

๖(๐-

๑๘-๐) 

๑๔

. 

๒๐๐ 

๔๑๒ 

ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

๖(๐-

๑๘-๐) 

ปรับช่ือวิชา  

และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 
 
 
 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๕ 

ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหมวดวชิาชพีคร ูหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร ๔ ป)ี คณะครุ

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ กบั หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๒ วชิาชพีคร ู                 ไมน่้อยกวา่    ๔๖ 

หนว่ยกติ 

๒.๒ วชิาชพีคร ู จ านวน  ๓๖ หนว่ยกติ   

 ๒.๒.๑ วชิาบงัคบั  ๓๐ หนว่ยกติ ๒.๒.๑ วชิาบงัคบั  ๒๔ หนว่ยกติ   

๑. ๒๐๐ ๑๐๑   ความเปน็ครู

วชิาชพี            ๓ (๒-

๒-๕) 

 (Professional Teacher) 

                พัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงาน

ครู  คุณลักษณะของครู ในศตวรรษที่  ๒๑ 

มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาครูให้มีความ

รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน 

ยึดหลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตย์สุจริต มีจิต

วิญญาณความเป็นครู จิตส านึกสาธารณะ และ

เสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตาม

๒๐๐ ๑๐๑   ความเปน็

ครวูชิาชพี        ๓ (๓-๐-๖)

 (Professional Teacher)                

                 รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครู
และจิตวิญญาณความเป็นครู สภาพงานครู บทบาทหน้าท่ีของครู 
คุณลักษณะส าคัญของความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับครูและ
วิชาชีพครู เพื่อการเป็นครูท่ีมีสมรรถนะสูง มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงบริบทโลก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถส่งเสริมการเรียนรู้  ยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่

ปรบัชัว่โมง

และ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๖ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  สามารถจัดการ

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู สร้างความก้าวหน้า

และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง มีปฏิสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างครูกับ ผู้ เรียน รู้ จักแสวงหาและ

เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ครู รวมทั้งมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ครูและวิชาชีพครู 

เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง รวมถึงตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีจิตอาสา การอุทิศตนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมท่ีอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน     

 

 

 

 

 

 

 

๒. ๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและ

วฒันธรรม      ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                

                (Language 

and Culture) 

             ความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรม 

ภาษาไทยและภาษาบาลี เพื่ อ การ เป็นครู  

ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การ

๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและ

วฒันธรรม      ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                

               

 (Language and Culture) 

             รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย 
วัฒนธรรมไทย การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ

ปรบัหนว่ย

กติและ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๗ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ

สังคมปัจจุบันและการด าเนินชีวิต การยอมรับ

และการอดทนต่อความแตกต่างและความ

หลากหลายของวัฒนธรรม การใช้ภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึก

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ

ความหมายอย่างถูกต้อง   

เขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ
การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและการด าเนินชีวิต
เพื่อการส่ือสารและพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ รวมท้ังสามารถใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

๓. ๒๐๐ ๑๐๔ จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้

ของมนุษย์   ๒ (๑-๒-๓)                        

            (Developmental Psychology and 

Human Learning) 

                 หลักพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎี

พัฒนาการ พัฒนาการทางกาย สังคม จิตใจ และ

การรู้คิดจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่

ส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ ธรรมชาติ

ของสมอง การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning 

๒๐๐ ๑๐๓   จิตวทิยา

ส าหรบัคร ู              ๓ (๒-๒-๕)  

  (Psychology for Teachers) 

 รู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน หลักการ 

และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการ

แนะแนว การให้ค าปรึกษาและการแนะแนว

เชิงพุทธ เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการทาง

จิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ 

ดูแล และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม

ปรบัปรงุชือ่

วชิาโดยรวม

เนื้อหาจาก

วชิาเดมิเปน็ 

๑ รายวชิา 

ปรบัหนว่ย

กติและ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๘ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Styles) การใช้หลั กการทาง จิตวิ ทยา เพื่ อ

ส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของเด็กที่

เรียนหนังสือไม่ได้ บทบาทของครูและโรงเรียน

ต่อการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ 

ศักยภาพโดยค านึงถึงวิธีการเรียนรู้ (Learning 

styles) ความต้องการ ความสนใจ และความ

ถนัดของผู้เรียน รวมทั้งสามารถรายงานผล

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็น

ระบบ  ๒๐๐ ๒๐๕  จติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว      

๒ (๑-๒-๓)  

  (Educational Psychology and 

Guidance) 

  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีทาง

จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาการศึกษา ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล การคิด เชาวน์ปัญญา  

ความถนัด การสร้างแรงจูงใจ บุคลิกภาพและ

การปรับตัว การแนะแนวในสถานศึกษา ฝึกการ

ใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนว

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม

ศักยภาพ การให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียน

ให้รู้จักและเข้าใจตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๒๙ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. ๒๐๐ ๑๐๓  ปรชัญาและ

จรยิธรรมทางการศกึษา    ๓ (๓-๐-๖) 

 (Philosophy and Ethics in 

Education) 

                 ป รั ชญา  แนวคิ ด  แล ะทฤษฎี ที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา

สถานศึกษา  พุทธปรัชญา หลักจริยธรรม และ

หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา คุณธรรมและ

จริยธรรมของวิชาชีพทางการศึกษา วิเคราะห์

ทฤษฎีการศึกษาและทฤษฎีทางจริยธรรมที่มี

อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในประเทศตะวันตก

และประเทศไทย กลวิธีการจัดการศึกษาตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้าง

จริยธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน           

๒๐๐ ๒๐๔  ปรชัญา

การศกึษาและการพฒันาหลกัสตูร ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                              

 (Educational Philosophy and Curriculum 

Development)  

 รู้และ เข้าใจ แนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา 
วิเคราะห์ความเช่ือมโยงของปรัชญาการศึกษา พุทธปรัชญา ทฤษฏี
หลักสูตร แนวคิดทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีมี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทย และสามารถบูรณาการเพื่อใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมท้ังสามารถน าหลักสูตรไป
ใช้ การประเมินหลักสูตร และน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร
และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ปรบัปรงุชือ่

วชิาโดยรวม

เนื้อหาจาก

วชิาเดมิเปน็ 

๑ รายวชิา 

ปรบัชัว่โมง 

และ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 

 ๒๐๐ ๒๐๗  การพฒันา

หลกัสตูร        ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                              

 (Curriculum Development)  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๐ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความส าคัญของหลักสูตร หลักการ และ

แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร แนวโน้มการ

พัฒนาหลักสูตรไทยและต่างประเทศ ประเภท

ของหลักสูตร ปัจจัยและพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อ

การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การ

ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติ การ

ประเมินหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรเชิง

สมรรถนะ (Competency-based curriculum) 

และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตร 

 

 

๕. ๒๐๐ ๒๐๘ การออกแบบการเรียนรู้และการ

จัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕)    

              (Learning Design and Classroom 

Management)   

           หลักการ แนวคิดของนักการศึกษาและ

นักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ใน

๒๐๐ ๒๐๕  การออกแบบการเรียนรู้และการ

จัดการชั้นเรียน  ๓ (๒-๒-๕) 

           (Learning Design and Classroom 

Management)   

 รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการ
ออกแบบการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ

ปรบั

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๑ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ศตวรรษที่ ๒๑ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การสร้าง

บรรยากาศในชั้นเรียนและการจัดสิ่งแวดล้อม

เพื่ อการเรียนรู้  การบูรณาการการเรียนรู้

แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนใน

สถานศึกษา ฝึกออกแบบการสอนและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือท า 

(Active learning) คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 

และแก้ปัญหา รวมทั้งฝึกการจัดท าแผนการ

เรียนรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
ยุทธวิธีการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ การบริหารจัดการและสร้าง
บรรยากาศในช้ันเรียน การจัดส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการ
ความรู้ท้ังมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้แบบลงมือท า 
(Active Learning) และแผนการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ ( Interactive 
Learning) ท่ีประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 

๖. ๒๐๐ ๒๐๖  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศกึษา  ๓ (๒-๒-๕)                   

     (Innovation and Information 

Technology in Education) 

 หลั กการ  แนวคิ ด  นวั ตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยี

ส า รสน เทศ เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร  เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ การออกแบบ 

๒๐๐ ๒๐๖ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศกึษา  ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                                  

(Innovation and Information Technology 

in Education) 

 รู้ และเข้า ใจ แนวคิด ทฤษฏีและความส า คัญของ
นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สามารถใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและการ

ปรบัหนว่ย

กติและ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๒ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการประเมิน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

วิถีพุทธ 

จัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลการเรียนรู้  และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 

 

๗. ๒๐๐ ๓๐๙   การวดัและ

ประเมนิการเรยีนรู้    ๓ (๒-๒-๕) 

 (Learning Assessment) 

            หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้  วิธีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง 

การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การสอบ

ภาคปฏิบัติและการสร้างเกณฑ์การประเมิน การ

ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การน าผลการวัด

และประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ฝึก

ปฏิบัติการสร้างและการใช้เครื่องมือวัด การ

๒๐๐ ๓๐๗  การวดัประเมนิการเรยีนรูแ้ละ

คณุภาพผูเ้รยีน  ๓ (๒-๒-๕) 

 (Learning and Learner 

Assessment) 

            รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฏี 

หลักการและกระบวนการวัดประเมินการ

เรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลการ

เรียนรู้แบบต่างๆ การออกแบบ สร้าง การ

พัฒนาและเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวัด

ประเมินการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคลและชั้นเรียน โดย

ปรบัปรงุชือ่

วชิาโดยรวม

เนื้อหาจาก

วชิาเดมิเปน็ 

๑ รายวชิา 

ปรบัชัว่โมง

และ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๓ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การให้คะแนนและ

การตัดสินผลการเรียน   

 

ค านึงถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณภาพ

ของการวัดประเมิน ความเหมาะสมกับบริบท

ชั้นเรียนและความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

เพื่อให้สามารถออกแบบการวัดประเมินการ

เรียนรู้  ส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

ออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา   

 ๒๐๐ ๓๑๑  การประกนั

คณุภาพการศกึษา          ๒ (๑-๒-๓) 

               (Quality 

Assurance in Education)   

                ห ลั ก ก า ร 

แนวคิด และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการ ศึกษา  ก า รปร ะกั นคุณภาพ

การศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดการคุณภาพการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๘. ๒๐๐ ๓๑๐  การวจิยัเพือ่

พฒันาการเรยีนรู ้        ๓ (๒-๒-๕)  

๒๐๐ ๔๐๘  การวจิยั

เพือ่พฒันาการเรยีนรู ้        ๓ (๒-๒-๕)  

ปรบั

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๔ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  (Research for Learning 

Development) 

                แนวคิดและ

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  

กระบวนการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย  จรรยาบรรณนักวิจัย  การน า

ผลวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ฝึก

ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้

และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งน าเสนอผลการวิจัย 

 

  (Research for Learning 

Development) 

                รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ 
ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบ
ต่างๆ เน้นการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน การน าผลการวิ จัยไป
พัฒนาการเรียนการสอน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย สถิติ
เบ้ืองต้นท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัยและการ
เขียนรายงานการวิจัย เพื่อน าไปใช้ในการท าวิจัยส าหรับแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ๒.๒.๒ วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี  ๑๖ 

หนว่ยกติ 

๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๒ 

หน่วยกิต 

  

๙. ๒๐๐ ๔๑๒   ฝกึ

ประสบการณว์ชิาชพีระหวา่งเรยีน ๑  ๒ (๐-๔-

๒)  

               

 (Professional Experiences ๑) 

๒๐๐ ๑๐๙   ปฏบิตัวิชิาชพีในสถานศกึษา ๑   

๒ (๑-๒-๓)  

               

 (Practicum in School 1) 

ปรบัชือ่วชิา

และ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๕ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ศึ ก ษ า แ ล ะ สั ง เ ก ต เ กี่ ย ว กั บ

สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน  การบริหาร

จัดการในโรงเรียน สภาพงานครู การจัดการ

เรียนรู้ในสภาพห้องเรียน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดท าแผนการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่

หลากหลาย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ

เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน

และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ

และการให้คะแนน ศึกษาผลงานวิ จัย เพื่ อ

น าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รวบรวม

ข้อมูลและรายงานผลการศึกษาสังเกตเม่ือสิ้นสุด

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 รู้  เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ ศึ ก ษ า สั ง เ ก ต

สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน สภาพงาน

ครู  การจัดการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียน เพื่อ

น ามาวิ เคราะห์การปฏิบั ติหน้าที่ครู  ถอด

บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ ใน

สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผล

จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน

สะท้อนกลับเป็นรายบุคคล และร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อ

น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  โดย

ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๑๐

. 

๒๐๐ ๔๑๓   ฝกึ

ประสบการณว์ชิาชพีระหวา่งเรยีน ๒  ๒ (๐-๔-

๒) 

 (Professional Experiences ๒)   

 พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพโดยฝึก

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม

๒๐๐ ๒๑๐   ปฏบิตัวิชิาชพีในสถานศกึษา ๒   

๒ (๑-๒-๓)  

               

 (Practicum in School 2) 

 รู้และเข้าใจการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

การจัดท าสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบ

ปรบัชือ่วชิา

และ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๖ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การเรียนรู้ ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล

ผู้เรียน และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคใน

สถานการณ์จ าลองตามแผน  สังเกตการสอน

ของ เพื่ อน  ทดลองปฏิบั ติ การสอนจริ งใน

สถานศึกษา  รวมทั้งแก้ปัญหาพฤติกรรมของ

นักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

บันทึกข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุด

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ

ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผล

การเรียน การสอบภาคปฏิบั ติและการให้

คะแนน เพื่อน าไปฝึกปฏิบั ติการสอนแบบ

จุลภาคในสถานการณ์จ าลอง และปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่ เลี้ยงในสถานศึกษา  

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบ

รู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  โดย

ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๑๑

. 

๒๐๐ ๕๑๔   ปฏบิตักิาร

สอนในสถานศกึษา ๑     ๖ (๐-๑๘-๐) 

               (Teaching 

Internship ๑)  

                 บูรณาการความรู้ในวิชาชีพครูและ

วิชาเฉพาะสู่การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก

โดยใช้กลยุท ธ์การสอนเพื่ อใ ห้ ผู้ เ รี ยนคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ 

๒๐๐ ๓๑๑   ปฏบิตัวิชิาชพีในสถานศกึษา ๓   

๒ (๐-๔-๒)  

               

 (Practicum in School 3) 

 ปฏิ บั ติ วิ ช า ชี พ ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า 

วางแผน ออกแบบเนื้อหากิจกรรมการจัดการ

เรี ยนรู้  สื่ อและ เทคโนโลยี  ก า รวั ดแล ะ

ประเ มินผลตามกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ใน

ปรบัชือ่วชิา 

ปรบัหนว่ย

กติ ปรบั

ชัว่โมงและ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๗ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สามารถวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ใน

การพัฒนาผู้เรียน ศึกษาและท าวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนที่

ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา สัมมนาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน

เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

รายวิชาเอก แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน

โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน บันทึกข้อมูลและน าเสนอ

ผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 

เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 

อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน

สะท้อนเป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ สัมมนา

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบั ติ

วิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑

๒. 

๒๐๐ ๕๑๕   ปฏบิตักิาร

สอนในสถานศกึษา ๒    ๖ (๐-๑๘-๐) 

             (Teaching Internship ๒)  

                บูรณาการความรู้ในวิชาชีพครูและ

วิชาเฉพาะสู่การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก

โดยใช้กลยุท ธ์การสอนเพื่ อใ ห้ ผู้ เ รี ยนคิด

๒๐๐ ๔๑๒   ปฏบิตักิาร

สอนในสถานศกึษา    ๖ (๐-๑๘-๐) 

             (School Internship)  

 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถบูรณาการ

ปรบัชือ่วชิา  

และ

ค าอธบิาย

รายวชิา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๘ 

ที ่
ชือ่วชิา-ค าอธบิายรายวชิา การ

ปรบัเปลีย่น 

หมาย

เหต ุหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ 

สามารถวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ใน

การพัฒนาผู้เรียน  สามารถประเมิน ปรับปรุง 

และท าวิ จัย เพื่ อพัฒนาการ เรี ยนการสอน  

ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการสอนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา   

ความรู้ ในวิชาชีพครูและวิ ชา เอกสู่ กา ร

ปฏิบัติการสอน โดยใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อให้

ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆได้ สามารถวัดและประเมินผลและน า

ผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถท าวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอ่ืนที่

ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาค

การศึกษา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๓๙ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 
เปลี่ยน 

หมาย
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า   ๗๘  หน่วยกิต ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  จ านวน ๖๐  หน่วยกิต ลดหน่วยกิต  
๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๘  หน่วยกิต  ๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๐  หน่วยกิต ลดหน่วยกิต  
๑) วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต   ๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต ลดหน่วยกิต  
๒๐๔  ๓๐๗ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีปริทัศน์ ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์ ๓(๓-๐-๖) คงเดิม  
๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน ๓(๒-๒-๕) 

๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ๓(๒-๒-๕) 
ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ยุบรวม
รายวิชา 

๒๐๔  ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน ๓(๒-๒-๕) 

๒๐๔  ๒๐๑ หลักภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๒๐๔ หลักภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๓๐๕ ร้อยกรองไทย ๓(๒-๒-๕) ๒๐๔  ๓๐๖ ร้อยกรองไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๓๐๙ คติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๓๐๗ คติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา  

๒๐๔  ๔๑๔ การสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) ๒๐๔  ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) ปรับรหัส 
และชื่อวิชา 

 

๒๐๔  ๓๑๐ การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)  
๒๐๔  ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 

ปรับรหัส ชื่อ
วิชาและ
ค าอธิบาย 

ยุบรวม
รายวิชา 

๒๐๔  ๔๑๗ วาทการ ๓(๒-๒-๕) 

๒๐๔  ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๑๐ การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 

ปรับรหัส ชื่อ
วิชาและ
ค าอธิบาย 

ยุบรวม
รายวิชา 

๒๐๔  ๔๑๙ การวิจัยทางการสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๐ 

ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 
เปลี่ยน 

หมาย
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๐๔  ๔๑๕ วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 
ปรับรหัส ชื่อ

วิชาและ
ค าอธิบาย 

ยุบรวม
รายวิชา 

๒๐๔  ๓๐๘ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๖-๖) ๒๐๔  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๖-๖) ปรับรหัสวิชา  
 ๒๐๔  ๓๑๓ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒(๒-๐-๔) เพิ่มมาจาก

วิชาเลือก 
 

๒๐๔  ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม่ ๓(๓-๐-๖)  ยกไปวิชา
เลือก 

 

๒๐๔  ๔๑๕ การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก ๓(๒-๒-๕)  ยกไปวิชา
เลือก 

 

๒) วิชาเลือก ๒๐  หน่วยกิต ๒) วิชาเลือก ๒๐  หน่วยกิต คงเดิม  
กลุ่มวิชาหลักภาษา     
๒๐๔  ๓๑๓ ภาษาไทยถ่ิน ๒(๒-๐-๔) ๒๐๔  ๓๑๗ ภาษาไทยถ่ิน ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๓๑๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๔๑๘ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๔๒๙ ส านวนไทย ๒(๒-๐-๔) ๒๐๔  ๔๒๐ ส านวนไทย ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๔๒๘ ภาษาเขมรในภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา  
กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย     
๒๐๔  ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ์ ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์ ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา

และหน่วยกิต 
 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๑ 

ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 
เปลี่ยน 

หมาย
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๐๔  ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ๒(๒-๐-๔)  ตัดออก ตาม
ค าแนะน า 

๒๐๔  ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ ๒(๒-๐-๔)  ตัดออก ตาม
ค าแนะน า 

๒๐๔  ๔๒๗ วรรณคดีค าสอน ๒(๒-๐-๔)  ตัดออก ตาม
ค าแนะน า 

๒๐๔  ๔๓๖ วรรณคดีประวัติศาสตร์                          ๒(๒-๐-๔)  ตัดออก ตาม
ค าแนะน า 

๒๐๔  ๔๓๗ วรรณคดีพระพุทธศาสนา                      ๒(๒-๐-๔)  ตัดออก ตาม
ค าแนะน า 

 ๒๐๔  ๔๒๔ วรรณกรรมสมัยใหม่ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกิต 

ยกมาจาก
วิชาบังคบั 

กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา     
๒๐๔  ๔๓๘ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) ๒๐๔  ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๔๒๘ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓(๓-๐-๖) ๒๐๔  ๔๒๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา

และหน่วยกิต 
 

๒๐๔  ๔๓๕ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา                    ๒(๒-๐-๔) ๒๐๔  ๔๒๗ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๔๓๐ ภาษาส่ือสารมวลชน ๒(๒-๐-๔)   ตัดออก ตาม

ค าแนะน า 
 ๒๐๔ ๔๑๙ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ส าหรับ ๓(๓-๐-๖) 

 รายการวิทยุและโทรทัศน์ 

เพิ่มเติม ตาม
ค าแนะน า 

กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย    



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๒ 

ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 
เปลี่ยน 

หมาย
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๐๔  ๔๓๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย  ๓(๒-๒-๕) ๒๐๔  ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับเวลา
เรียน 

 

๒๐๔  ๔๒๐ การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก ๓(๒-๒-๕) ๒๐๔  ๔๒๓ การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๓๑๔ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย ๒(๑-๒-๓) ๒๐๔  ๔๒๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา  
๒๐๔  ๔๓๓ การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) ๒๐๔  ๔๒๖ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ๒(๒-๐-๔) 

 ภาษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑  

ปรับรหัส ชื่อ
วิชาและ
ค าอธิบาย 

 

๒๐๔  ๔๓๔ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  ๒(๒-๐-๔)  ยกไปวิชา
บังคับ 

 

๒๐๔  ๔๓๒ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)  ตัดออก 
ตาม
ค าแนะน า 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๓ 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑. ๒๐๔  ๓๐๗ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
 (Thai Linguistics)  
 ลักษณะของภาษาไทย ในด้านระบบเสียง ค า  
ประโยคตามแนวทางภาษาศาสตร์ เพื่อน าความรู้ทางภาษาศาสตร์
ไปใช้ในการสอนภาษาไทย 

๒๐๔  ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
 (Thai Linguistics)  
 ลักษณะของภาษาไทย ในด้านระบบเสียง ค า ประโยค
ตามแนวทางภาษาศาสตร์  เพื่อน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการ
สอนภาษาไทย 

ปรับรหัส
วิชา 

 

๒. ๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์          ๓(๓-๐-๖) 
 (Thai Literature Review) 
 ความหมายและประ เภทของ ว รรณค ดีและ
วรรณกรรมไทย การปริทัศน์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภท
ต่างๆ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยแบบบูรณาการ     

๒๐๔  ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์          ๓(๓-๐-๖) 
 (Thai Literature Review) 
 ความหมายและประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย การปริทัศน์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ต้ังแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และออกแบบกิจกรรมการเรียนการจัดการ
เรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทยแบบบูรณาการ     

ปรับรหัส
วิชา และ
ค าอธิบาย 

 

๓. ๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน            ๓(๒-๒-๕)  
 (Reading Skill Development)   
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอ่าน 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง การใช้
ทักษะ เพื่อการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  การประเมินทักษะการ
อ่าน การออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน 

๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ๓(๒-๒-๕)  
               (Reading and Writing Skill Development)  
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักการ กระบวน ทักษะ การ
อ่านและเขียนท่ีหลากหลายท้ังร้อยแก้วร้อยกรอง การประเมินทักษะ
อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขียนอย่างสร้างสรรค์ และศิลปะการอ่านออกเสียง 

ปรับรหัส
ช่ือวิชา 
และ

ค าอธิบาย
  
  

 
 
 
ยุบรวม
รายวิชา 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๔ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 

๔. ๒๐๔  ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน ๓(๒-๒-๕) 
 (Writing skill Development) 
  การเลือกใช้ค า การสร้างประโยค การเรียบเรียง
ข้อความ การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ 
การแต่งค าประพันธ์ การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับโอกาส สถานท่ี และบุคคล การใช้
ส านวนโวหาร  รูปแบบและกลวิธีการเขียน   

 

 

ยุบรวมกับ
รายวิชาการ
พัฒนาทักษาะ
การอ่าน 

๕. ๒๐๔  ๒๐๑   หลักภาษาไทย         ๓(๓-๐-๖)  
 (Thai Grammar)  
 ลักษณะของภาษาไทยด้านอักษร เสียง พยางค์ ค า 
วลี ประโยค หลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนค า เพื่อน าไปใช้ใน
การเรียน   การสอน 

๒๐๔  ๒๐๔   หลักภาษาไทย         ๓(๓-๐-๖)  
 (Thai Grammar)  
 ลักษณะของภาษาไทยด้านอักษร เสียง พยางค์ ค า วลี 
ประโยค หลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนค า เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

ปรับรหัส
วิชาและ
ข้อความ 

 

๖. ๒๐๔  ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
 (Evolution of Thai) 

๒๐๔  ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) 
 (Evolution of Thai) 

ปรับรหัส 
หน่วยกิต

และจ านวน
เวลาเรียน 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๕ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประวัติของภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาไทยด้านเสียง 
ตัวอักษร ค า ความหมาย และไวยากรณ์ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบัน    

ประวัติของภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาไทยด้านเสียง 
ตัวอักษร ค า ความหมาย และไวยากรณ์ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบัน    

๗. ๒๐๔  ๓๐๕ ร้อยกรองไทย  ๓(๒-๒-๕) 
 (Thai Poetry) 
 รูปแบบของร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะ
เนื้อหา  ลีลา วรรณศิลป์ของร้อยกรองในแต่ละสมัย การถอดค า
ประพันธ์  ฝึกเขียนและฝึกอ่านค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ   

๒๐๔  ๓๐๖ ร้อยกรองไทย  ๓(๓-๐-๖) 
 (Thai Poetry) 
 รูปแบบของร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะ
เนื้อหา  ลีลา วรรณศิลป์ของร้อยกรองในแต่ละสมัย การถอดค า
ประพันธ์  ฝึกเขียนและฝึกอ่านค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ   

ปรับเปลี่ยน
จ านวน
เวลา 

 

๘. ๒๐๔  ๓๐๙   คติชนวิทยา   ๓(๓-๐-๖) 
 (Folklore)  
 ความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณค่าของคติชน 
วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บทบาทของคติชนในบริบทของสังคมไทย วิเคราะห์คติชนในแต่ละ
ท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ   บูรณาการ   

๒๐๔  ๓๐๗   คติชนวิทยา   ๓(๓-๐-๖) 
 (Folklore)  
 ความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณค่าของคติชน วิถี
ชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาท
ของคติชนในบริบทของสังคมไทย วิเคราะห์คติชนในแต่ละท้องถิ่นท่ีมี
อิทธิพลต่อสังคมไทยและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ   
บูรณาการ   

ปรับรหัส
วิชา 

 

๙. ๒๐๔  ๔๑๘ การสอนภาษาไทย                       ๓(๒-๒-๕) 
 (Teaching Thai) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย ทักษะและ
วิธีสอนท่ีใช้ในการสอนภาษาไทย วิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยข้ัน

๒๐๔  ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    ๓(๒-๒-๕) 
 (Management methods for learning  
 Thai language) 

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๖ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

พื้นฐาน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการวัดและ
ประเมินผลการสอนวิชาภาษาไทย และการสาธิตการสอน 

 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย ทักษะและวิธี
สอนท่ีใช้ในการสอนภาษาไทย วิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยข้ันพื้นฐาน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการวัดและประเมินผล
การสอนวิชาภาษาไทย และการสาธิตการสอน 

๑๐. ๒๐๔  ๓๑๐ การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)  
 (Usage of Thai) 
  หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และ
การแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา    
ในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ 
การใช้ภาษาวิชาการและภาษาในชีวิตประจ าวัน 
 
  

๒๐๔  ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)  
 (Usage of Thai) 
  หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และ
การแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา    
ในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ 
การใช้ภาษาวิชาการและภาษาในชีวิตประจ าวัน 

ปรับรหัส
และช่ือ
วิชา 

 

๑๑. ๒๐๔  ๔๑๗ วาทการ   ๓(๒-๒-๕) 
 (Rhetoric) 
 ศิลปะการใช้ภาษา หลักการพูด การเล่าเรื่องราว 
การแสดงความรู้สึกนึกคิด การพูดโน้มน้าวใจ บุคลิกภาพ และการ
พูดในโอกาสต่างๆ 

ยุบไปรวม
กับวิชา 
การใช้

ภาษาไทย 

 

๑๒. ๒๐๔  ๔๑๙ การวิจัยทางการสอนภาษาไทย  ๓(๒-๒-๕) 
        (Research Methodology for Teaching Thai) 

๒๐๔  ๓๑๐ การวิจัยและนวัตกรรม ๓(๒-๒-๕) 
 ทางการสอนภาษาไทย  

ปรับรหัส 
ช่ือ และ



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๗ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย ฝึก
ออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย การเลือก
หัวข้อและการเขียนโครงร่างวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์และ
กรอบความคิด การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ การจ าแนก 
วิเคราะห์ และการตีความข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย  

        (Research and innovation  
 in Thai language teaching) 
 การออกแบบนวัตกรรมด้วยระเบียบวิธีวิ จัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย การเลือกประเภทนวัตกรรม การ
เลือกหัวข้อวิจัย การน าเสนอโครงร่างตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี
ของการวิจัย การผลิตนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอน การน า
นวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลนวัตกรรมและงานวิจัย 
 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

ยุบรวม
รายวิชาตาม
ค าแนะน า 

๑๓. ๒๐๔  ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
                (Innovation of Learning  
 Management in Thai) 
การผลิตส่ือและแบบเรียนภาษาไทย นวัตกรรมจากงานวิจัยทางการ
เรียนการสอนภาษาไทย การผลิตส่ือใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

๑๔. ๒๐๔  ๔๑๕ วรรณกรรมท้องถ่ินเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 
 (Comparatives Local Literary Works) 
 ความหมาย ประเภทและลักษณะวรรณกรรมท้องถิ่น
ประเภทต่างๆ ในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด การน าวรรณกรรม
ของแต่ละท้องถิ่นมาเปรียบเทียบกัน และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 

๒๐๔  ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ                ๓(๓-๐-๖) 
 (Comparative Literature)                    
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีแนวทางการเปรียบเทียบ
วรรณกรรมด้านสารัตถะสัมพันธ์ของตัวบทและบริบทตามแนวคิด
ประยุกต์ ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ ของวรรณคดีไทยและ
วรรณคดีสากล 

ปรับรหัส 
ช่ือวิชา
และ

ค าอธิบาย 

ยุบรวม
รายวิชา 
วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

๑๕. ๒๐๔ ๓๐๘ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
 (Foreign Languages in Thai) 

๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
 (Foreign Languages in Thai) 

ปรับรหัส
วิชา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๘ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ประวัติและลักษณะส าคัญของภาษาต่างประเทศ
ต่างๆ ท่ีเข้ามามีบทบาทในภาษาไทย ท่ีมา รากศัพท์ การกลายรูป
ค า การกลายเสียง การกลายความหมายลักษณะส าคัญท่ีแตกต่าง
กัน  ของภาษานั้น ๆ 

 ประวัติและลักษณะส าคัญของภาษาต่างประเทศต่างๆ 
ท่ีเข้ามามีบทบาทในภาษาไทย ท่ีมา รากศัพท์ การกลายรูปค า การ
กลายเสียง การกลายความหมายลักษณะส าคัญท่ีแตกต่างกัน  ของ
ภาษานั้น ๆ 

๑๖. ๒๐๔  ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย  ๓(๐-๖-๖) 
 (Independent Studies in Teaching Thai) 
 ค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการสอนภาษาไทย  ท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยโดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

๒๐๔  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย  ๓(๐-๖-๖) 
 (Independent Studies in Teaching Thai) 
 ค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการสอนภาษาไทย  ท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยโดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ปรับรหัส 
วิชา 

 

๑๗. ๒๐๔  ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม่  ๓(๓-๐-๖) 
 (Modern Literary Works) 
 พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของ
วรรณกรรมสมัยใหม่ เรื่องส้ัน นวนิยาย    สารคดี ชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วิเคราะห์
และประเมินค่าวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 
 
 

 

ยกไปวิชา
เลือก 

 

๑๘. ๒๐๔  ๔๒๐   การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก  ๓(๒-๒-๕) 
 (Creation of Thai Books for Children) 

 ยกไปวิชา
เลือก 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๔๙ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

 หลักการและขั้นตอนการสร้างหนังสือให้เหมาะสม
กับเด็กแต่ละวัยในด้านเนื้อหา ภาษา ภาพประกอบและรูปเล่ม 

๑๙.  ๒๐๔  ๔๓๔ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒(๒-๐-๔)   
                (Teaching Thai for  Foreign Language ) 
              เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย  การออกแบบวิธีสอน
โดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา  การฟัง พูด อ่าน เขียน  และ
การน าไปใช้เพื่อการส่ือสาร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การ
เรียนรู้ภาษาไทยท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรม การประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาตามสภาพจริง 

ยกมาจาก
วิชาเลือก 

ตาม
ค าแนะน า 

 ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต   
 กลุ่มวิชาหลักภาษา     

๒๐. ๒๐๔  ๓๑๓ ภาษาไทยถ่ิน                              ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Dialects) 
                  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น ระบบเสียง ค า 
ประโยคของภาษาไทยถ่ินต่างๆ เปรียบเทียบความเหมือน และ
ความแตกต่างของภาษาไทยถ่ินต่างๆ กับภาษาไทยมาตรฐาน  

๒๐๔  ๓๑๗ ภาษาไทยถ่ิน                              ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Dialects) 
                  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น ระบบเสียง ค า ประโยค
ของภาษาไทยถ่ินต่างๆ เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง
ของภาษาไทยถ่ินต่างๆ กับภาษาไทยมาตรฐาน  

ปรับรหัส
วิชา 

 

๒๑. ๒๐๔  ๓๑๒  ภาษาบาลีและสนัสกฤตในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
 (Pali and Sanskrit in Thai) 

๒๐๔  ๔๑๘  ภาษาบาลีและสนัสกฤตในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 
 (Pali and Sanskrit in Thai) 

ปรับรหัส
วิชา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕๐ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ประวัติและลักษณะภาษาบาลีและสันสกฤต การยืม
ค าภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย การเปล่ียนแปลงทาง
เสียง ค าและความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตค าบาลีและ
สันสกฤตท่ีใช้ในภาษาไทย 

 ประวัติและลักษณะภาษาบาลีและสันสกฤต การยืมค า
ภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย การเปล่ียนแปลงทางเสียง 
ค าและความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตค าบาลีและสันสกฤตท่ีใช้
ในภาษาไทย 

๒๒. ๒๐๔  ๔๒๙ ส านวนไทย ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Idioms)  
 ท่ีมา ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและพัฒนาการ
ของส านวน ภาษิต ค าพังเพยและความเปรียบในภาษาไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างส านวนไทยกับวัฒนธรรม เปรียบเทียบส านวน
ไทยในแต่ละภูมิภาคและเปรียบเทียบส านวนไทยกับส านวน
ต่างประเทศ 

๒๐๔  ๔๒๐ ส านวนไทย                                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Idioms)  
                   ท่ีมา ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและพัฒนาการของ
ส านวน ภาษิต ค าพังเพยและความเปรียบในภาษาไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างส านวนไทยกับวัฒนธรรม เปรียบเทียบส านวนไทยในแต่ละ
ภูมิภาคและเปรียบเทียบส านวนไทยกับส านวนต่างประเทศ 

ปรับรหัส
วิชา 

 

๒๓. ๒๐๔  ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย  ๓(๓-๐-๖) 
 (Khmer in Thai) 
 ประวัติและลักษณะภาษาเขมร การยืมค าภาษาเขมร  
มาใช้ในภาษาไทย การเปล่ียนแปลงทางเสียง ค าและความหมาย 
ตลอดจนหลักการสังเกตค าเขมรใช้ในภาษาไทย 

๒๐๔  ๔๒๘ ภาษาเขมรในภาษาไทย  ๓(๓-๐-๖) 
 (Khmer in Thai) 
 ประวัติและลักษณะภาษาเขมร การยืมค าภาษาเขมร  
มาใช้ในภาษาไทย การเปล่ียนแปลงทางเสียง ค าและความหมาย 
ตลอดจนหลักการสังเกตค าเขมรใช้ในภาษาไทย 

ปรับรหัส
วิชา 

 

 กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย     
๒๔. ๒๐๔  ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ์          ๓(๓-๐-๖) 

 (Literary Criticism)    
๒๐๔  ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์          ๓(๓-๐-๖) 
 (Literary Criticism)    

ปรับรหัส
วิชา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕๑ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

 หลักเกณฑ์ ทฤษฎีและแนวการวิจารณ์วรรณคดี
ประเภทต่างๆ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ    
ในแต่ละยุคสมัย  

 หลักเกณฑ์ ทฤษฎีและแนวการวิจารณ์วรรณคดี
ประเภทต่างๆ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ    
ในแต่ละยุคสมัย  

๒๕. ๒๐๔  ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์   ๓(๓-๐-๖) 
 (Literary Works and Visual Arts) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตรกรรม ท้ังของราชส านักและท้องถิ่น อิทธิพล
ของวรรณกรรมท่ีมีต่อทัศนศิลป์ และอิทธิพลของทัศนศิลป์ท่ีมีต่อ
วรรณกรรม  

๒๐๔  ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์   ๒(๒-๐-๔) 
 (Literary Works and Visual Arts) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตรกรรม ท้ังของราชส านักและท้องถิ่น อิทธิพล
ของวรรณกรรมท่ีมีต่อทัศนศิลป์ และอิทธิพลของทัศนศิลป์ท่ีมีต่อ
วรรณกรรม  

ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกิต 

 

๒๖. ๒๐๔  ๔๒๕   วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ๒(๒-๐-๔) 
 (Evolution of Thai Literature) 
 ประวัติวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ การเปล่ียนแปลงของ
วรรณคดีในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ความสัมพันธ์กับสังคมไทย 
อิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศท่ีมีต่อวรรณคดีไทย 

 ตัดออก ตามค าแนะน า 

๒๗. ๒๐๔  ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ  ๒(๒-๐-๔) 
 (Comparative Literature)                    
 ทฤษฎีและแนวทางวรรณคดีเปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
วรรณคดีไทยกับวรรณคดีชาติอื่นๆ ในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด 

 ตัดออก ตามค าแนะน า 

๒๘. ๒๐๔  ๔๒๗ วรรณคดีค าสอน ๒(๒-๐-๔)  ตัดออก ตามค าแนะน า 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕๒ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

 (Didactic Literature) 
 วรรณคดีค าสอนของไทยและวรรณคดีค าสอนของ
ต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทย  การสอนจริยธรรมในวรรณคดี
ไทย  เลือกศึกษาวรรณคดีค าสอนบางเรื่องโดยละเอียด 

๒๙. ๒๐๔  ๔๓๖  วรรณคดีประวัติศาสตร์                  ๒(๒-๐-๔) 
  (Literature in History)  
        ลักษณะ  วัตถุประสงค์  ประเภทและคุณค่าของ
วรรณคดี  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบใน
วรรณคดี  และเลือกศึกษาวรรณคดีบางเรื่องโดยละเอียด 

 ตัดออก ตามค าแนะน า 

๓๐. ๒๐๔  ๔๓๗   วรรณคดีพระพุทธศาสนา               ๒(๒-๐-๔) 
  (Literature in Buddhism) 
         ลักษณะ  ประเภท  วัตถุประสงค์  ปรัชญา  คุณค่า  
และอิทธิพลของวรรณคดี    พระพุทธศาสนา  ตลอดจนวรรณคดี
ชาดก  และเลือกศึกษาวรรณคดีพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญโดย
ละเอียด 

 ตัดออก ตามค าแนะน า 

๓๑.  ๒๐๔  ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม่  ๓(๓-๐-๖) 
 (Modern Literary Works) 
 พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของวรรณกรรม
สมัยใหม่ เรื่องส้ัน นวนิยาย    สารคดี ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ 

ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกิต 

ยกมาจากวิชา
บังคับ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕๓ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วิเคราะห์และประเมินค่า
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา     
๓๒. ๒๐๔ ๔๓๘ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย           ๒(๒-๐-๔) 

                  (Thai Textbooks Analysis) 
                  ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเรียนภาษาไทย
นับต้ังแต่หนังสือจินดามณี จนถึงหนังสือเรียนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบัน  โดยวิเคราะห์
วัตถุประสงค์  เนื้อหา  การใช้ภาษา  กิจกรรม  การเรียนการสอน  
การประเมินผลหนังสือเรียนในระดับต่าง ๆ การใช้หนังสือเรียนเพื่อ
การเรียนการสอน  การเปรียบเทียบการจัดหนังสือเรียนภาษาไทย
ของแต่ละหลักสูตร 

๒๐๔ ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย            ๒(๒-๐-๔) 
                  (Thai Textbooks Analysis) 
                  ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเรียนภาษาไทยนับต้ังแต่
หนังสือจินดามณี จนถึงหนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบัน  โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์  เนื้อหา  
การใช้ภาษา  กิจกรรม  การเรียนการสอน  การประเมินผลหนังสือ
เรียนในระดับต่าง ๆ การใช้หนังสือเรียนเพื่อการเรียนการสอน  การ
เปรียบเทียบการจัดหนังสือเรียนภาษาไทยของแต่ละหลักสูตร 

ปรับรหัสวิชา  

๓๓. ๒๐๔  ๔๒๘ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓(๒-๒-๕) 
 (Creative Writing) 
 หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนร้อยแก้วและ
ร้อยกรองชนิดต่างๆ ท้ังสารคดีและบันเทิงคดี โดยค านึงถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  และความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ        

๒๐๔  ๔๒๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค์    ๓(๓-๐-๖) 
 (Creative Writing) 
 หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนร้อยแก้วและร้อย
กรองชนิดต่างๆ ท้ังสารคดีและบันเทิงคดี โดยค านึงถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  และความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ        

ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกิต 

 

๓๔. ๒๐๔  ๔๓๕      ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
  (Thai Language on Sociological Aspects) 

๒๐๔  ๔๒๗      ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
  (Thai Language on Sociological Aspects) 

ปรับรหัสวิชา  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕๔ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับโครงสร้างของ
สังคมไทยท่ีสะท้อนให้เห็นสถานะ อาชีพ และสังคม สังเกตการใช้
ภาษาไทยในสถานะและอาชีพท่ีแตกต่างกัน 

  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับโครงสร้างของ
สังคมไทยท่ีสะท้อนให้เห็นสถานะ อาชีพ และสังคม สังเกตการใช้
ภาษาไทยในสถานะและอาชีพท่ีแตกต่างกัน 

๓๕. ๒๐๔  ๔๓๐ ภาษาสื่อสารมวลชน ๒(๒-๐-๔) 
                 (Language for Mass Communication)    
 ความส าคัญของภาษาส่ือสารมวลชน การวิเคราะห์สาร
ในส่ือประเภทต่างๆ การใช้ภาษาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

  ตัดออก ตามค าแนะน า 

๓๖.  ๒๐๔  ๔๑๙ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ส าหรับ  ๓(๓-๐-๖) 
 รายการวิทยุและโทรทัศน์ 
 (Creative language skills  
 for radio and television programs) 
 การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะภาษา เพื่อสร้างสรรค์
รายการวิทยุ โทรทัศน์ การวิเคราะห์ส่ือ การสร้างส่ือโซเชียลมีเดีย การ
เผยแพร่ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ่มเติม ตามค าแนะน า 

 กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย    

๓๗. ๒๐๔  ๔๓๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓(๒-๒-๕) 
(Seminar on Teaching Thai Language and Literature)  
  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาและวรรณคดีไทย การประเมินผลการสัมมนา การก าหนด 

๒๐๔  ๔๒๑  สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓(๓-๐-๖) 
(Seminar on Teaching Thai Language and Literature)  
  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษา
และวรรณคดีไทย การประเมินผลการสัมมนา การก าหนด แนว

ปรับเวลา
เรียน 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕๕ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

แนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย   การน าเสนอการศึกษา
เป็นกรณีศึกษา 

ทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การน าเสนอการศึกษาเป็น
กรณีศึกษา 

๓๘. ๒๐๔  ๔๒๐   การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก  ๓(๒-๒-๕) 
 (Creation of Thai Books for Children) 
 หลักการและขั้นตอนการสร้างหนังสือให้เหมาะสม
กับเด็กแต่ละวัยในด้านเนื้อหา ภาษา ภาพประกอบและรูปเล่ม 

๒๐๔  ๔๒๓  การสร้างหนังสือภาษาไทยส าหรับเด็ก   ๓(๓-๐-๖) 
 (Creation of Thai Books for Children) 
 หลักการและขั้นตอนการสร้างหนังสือให้เหมาะสมกับ
เด็กแต่ละวัยในด้านเนื้อหา ภาษา ภาพประกอบและรูปเล่ม 

ปรับรหัสวิชา  

๓๙. ๒๐๔  ๓๑๔ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย  ๒(๑-๒-๓) 
 (Usage of Visual Aid in Teaching Thai)  
 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนฺโลยีเพื่อการศึกษา 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
บทเรียนออนไลน์ การผลิตส่ือการศึกษา การสร้างแบบทดสอบ การ
ประเมินผลการศึกษา ระบบ m-Learning และนวัตกรรมต่างๆ 
เพื่อการสอนภาษาไทย 

๒๐๔  ๔๒๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย   ๒(๑-๒-๓) 
 (Usage of Visual Aid in Teaching Thai)  
                 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนฺโลยีเพื่อการศึกษา        
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
บทเรียนออนไลน์ การผลิตส่ือการศึกษา การสร้างแบบทดสอบ การ
ประเมินผลการศึกษา ระบบ m-Learning และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อ
การสอนภาษาไทย 

ปรับรหัสวิชา  

๔๐. ๒๐๔  ๔๓๓  การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระ ๒(๒-๐-๔)   
 การเรียนรู้ภาษาไทย      
        (Measurement and Evaluation  
 of  Thai Subject Group) 
 หลักการวัดและประเมินผล ประเภท รูปแบบ 
กระบวนการวัดและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินและรายงานผล 

๒๐๔  ๔๒๖  การวัดและประเมินผลการเรียน         ๒(๒-๐-๔)   
 การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑  
       (Measurement and evaluation of Thai  
 language teaching in the ๒๑st century) 

ปรับรหัส ชื่อ
วิชาและ
ค าอธิบาย 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕๖ 

ท่ี 
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย 
เหตุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

  หลักการ ประเภท รูปแบบ กระบวนการ การจัดเก็บ
ข้อมูล การรายงานผล การออกแบบการวัดและการประเมินผลการ
เรียนการสอนภาษาไทย ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔๑. ๒๐๔  ๔๓๔ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒(๒-๐-๔)   
                (Teaching Thai for  Foreign Language ) 
              เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย  การออกแบบวิธีสอน
โดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา  การฟัง พูด อ่าน เขียน  
และการน าไปใช้เพื่อการส่ือสาร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการ
สอน การเรียนรู้ภาษาไทยท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรม การประเมินผล
การเรียนรู้ภาษาตามสภาพจริง 

 ยกไปวิชา
บังคับ 

 

๔๒. ๒๐๔  ๔๓๒  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๒(๒-๐-๔)   
 ภาษาไทย           
 (Management for Learning  
 Thai Subject Group) 
 แนวคิด รูปแบบ กลวิธีการจัดกิจกรรม การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   การสังเกตและการฝึกงานครู 
การศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหา การบูรณาการ    การเรียนรู้
ภาษาไทยกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและกลุ่มสาระอื่นๆ 

 

ตัดออก 

 
 
 
 

ตามค าแนะน า 

 



  
 

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มจร หน้า ๑๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค  
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕๘ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๕๙ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๐ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๑ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๒ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๓ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๔ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๕ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๖ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๗ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๘ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๖๙ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๐ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๑ 

  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๒ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๓ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๔ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๕ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๖ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๗ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๘ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๗๙ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๐ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๑ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๒ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๓ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๔ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๕ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๖ 

 
  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่งโครงสรา้งหลกัสตูร) 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๘ 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ประกาศมหาวทิยาลยั เรือ่งอนมุตัหิลกัสตูรและ

อนมุตัเิปดิสอน) 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการพัฒนาและปรบัปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๒ 

 
 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๓ 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๔ 

 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๕ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๖ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๗ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๘ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๑๙๙ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๐ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๑ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๒ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๓ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๔ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๕ 

 
 
 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๖ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิวิพากษ์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๗ 

บนัทกึขอ้เสนอแนะคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุวิพิากษร์ายวชิา

หมวดวชิาชพีคร ู

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (๕ ป)ี 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

ณ หอ้งประชมุพทุธเมตตา ชัน้ ๔ อาคารเรยีนรวม มหาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลยั 

ต าบลล าไทร อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

 

 

 รายชื่อผู้บริหาร คณาจารย์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ 

เข้าร่วมประชุมรับฟังการวิพากษ์ 

๑. พระราชสุตาภรณ,์ รศ.ดร.   คณบดีคณะครุ

ศาสตร์ 

๒. พระมหาบุญสุข สทฺธิญาโณ   รองคณบดีคณะครุ

ศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่  รองคณบดีคณะครุ

ศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 

๔. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

๕. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.  หัวหน้าภาควิชา

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

๖. ดร.พีรวัฒน์  ชัยสุข    หัวหน้าภาควิชาบริหาร

การศึกษา 

๗. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา   หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร

และการสอน 

๘. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๘ 

๙. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร.  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๐. พระครูสังฆรักษก์ิตติพงศ์ สิริวฑฒฺโน,ผศ.ดร. อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศรีนอก  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๒.  พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโร   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๓.  ดร.พิธพิบูลย์  กาจนพิพิธ   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๔.  พระมหาสมศักดิ์  ธนปญฺโญ   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๕.  ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๖.  ผศ.วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๗.  ดร.วีระพงษ์ แพงค าฮกั   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๘.  ดร.ทองดี ศรีตระการ    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

๑๙.  พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน,์ ดร.   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตหนองคาย 

๒๐.  นายอนันต์ คติยะจันทร์   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตหนองคาย 

๒๑.  พระใบฎีกาสพุจน์ ตปสีโล   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒๒.  ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒๓.  นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธาน ี



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๐๙ 

๒๔.  พระมหาสมปอง ฐานิสสฺโร   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๒๕.  พระมหาสิทธานต์  อธิปญฺโญ   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๒๖.  พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 

๒๗.  พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 

๒๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  นางทะราช อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 

๒๙.  นายบุญส่ง นาแสวง    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 

๓๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ สุวรรณาภา อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตแพร ่

๓๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา  จิรภัคพงค ์ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตแพร ่

๓๒.  นายปัญญา สุนันตา    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตแพร ่

๓๓.  พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตพะเยา 

๓๔.  พระปลัดพงศ์ศิริ  พุทฺธิว โส   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตพะเยา 

๓๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรแก้ว นามเมือง อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตพะเยา 

๓๖.  นายณภัทร โภคาวัฒนะ   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๓๗.  นายไพศาล ศรีวิชัย    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๓๘.  นายประสาท สุขเกษม   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๐ 

๓๙.  พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 

๔๐.  พระเอกรัตน์ มหามงคโล   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 

๔๑.  ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 

๔๒.  นายชายชาญ วงศ์ภักด ี   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 

๔๓.  พระชรันดร์ ธีรวโร    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตนครราชสีมา 

๔๔.  นายอัมพร  เจือจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

วิทยาเขตนครราชสีมา 

๔๕.  นายพิพัฒน์ภาสน์  บุญเทียน   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร  วิทยาเขตนครราชสีมา 

๔๖.  พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค ์

๔๗.  พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค ์

๔๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์  

๔๙.  นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค ์

๕๐.  นายอาเดช อุปนันท์    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

๕๑.  พระศรีสวรรค์  อมรธมฺโม   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๕๒.  พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๕๓.  นายไสว แก้วเกตุ    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๑ 

๕๔.  พระพรหมพิริยะ ถาวโร   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๕๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล พรหมมี  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๕๖.  นางสาวศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 

๕๗.  พระมาวิน กาญจโน    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

๕๘.  พระภาณุพงศ์ เตชวโร   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

๕๙.  ดร.ศตพล ใจสบาย    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

๖๐.  พระครูใบฏีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ,ดร.  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี 

๖๑.  นายสัญญา สุดประเสริฐ   อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี 

๖๒.  ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องลอยฟู    อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

๖๓.  พระครูปริยัติคุณรังส,ีผศ.ดร.   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์เลย 

๖๔.  พระอธิการสมพร  อนาลโย   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๖๕.  พระสุวิจักขณ์  โชติวโร   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๖๖.  นายสมคิด สุขจิต    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๖๗.  นายนิกร พลเยี่ยม    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

๖๘.  นายเกริก พิสัยพันธ์    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๒ 

๖๙.  นายสมคิด นันต๊ะ    อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

๗๐.  นายประทีป  ยศนรินทร์   อาจารย์ประจ า

หลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

๗๑.  นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา   หัวหน้าภาควิชา

หลักสูตรและการสอน 

๗๒.  พระครูสมุห์ทิพย์  สิริธมฺโม   เลขานุการ

ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

๗๓.  พระมหาสวนทรา ธมมฺจาร ี   นักวิชาการศึกษา 

ส านักงานคณบด ี

๗๔.  พระโชดดี วชิรปญฺโญ   นักจัดการงานทั่วไป 

ส านักงานคณบด ี

๗๕.  นายอุทิศ การเพียร    นักจัดการงานทั่วไป 

ส านักงานคณบด ี

๗๖.  นายสิทธิชัย  ธารพล    นักจัดการงานทั่วไป 

ส านักงานคณบด ี
 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒวิิพากษ์ผู้ทรงคุณวุฒวิิพากษ์รายวิชา

หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์ เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓. ดร.กิตติธัช ทองอุทุม     อดีตผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 

๓ 
๔. ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 

 เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.  

ผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และ

ผู้เข้าร่วมการประชุม   พร้อมกัน ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคาร

เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๓ 

พระราชสตุาภรณ,์รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ น าบูชาพระ

รัตนตรัย 

นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

น าเสนอการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังการน าเสนอการปรับปรุง

รายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (๔ 

ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดรายวิชาและค าอธิบาย

รายวิชาที่มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน สอบถามข้อสงสัย และให้ความเห็น

และข้อเสนอต่อผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สรุปรายละเอียดได้

ดังนี ้

๑. โครงสรา้งหลกัสตูร 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบด้วยกับโครงสร้างหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงตามโครงสร้างรายวิชา

ตาม มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ ต้องเรียนราย

วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต ซ่ึงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ตาม มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้ ใน

โครงสร้างภาพรวมของหลักสูตรซ่ึงนิสิตต้องเรียนทั้งหมด ๑๕๔ หน่วย

กิต ก็ยังมีจ านวนหน่วยกิตที่มากกว่าหลักสูตรของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์ ทั้งนี้หากสามารถบูรณาการ

รายวิชากลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาให้มีจ านวนหน่วยกิตลดลงก็จะช่วย

นิสิตลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่อหน่วยในการศึกษาและในการ

ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยได ้

๒. รายวชิาชพีครทูีไ่ดม้กีารปรบัแกต้ามค าแนะน าของ

คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

รายวิชาชีพครูที่ได้มีการปรับแกต้ามค าแนะน าของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
  

คณะกรรมการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร รายวชิาที่ปรบัตามค าแนะน าคณะกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุ ิ



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๔ 

รหัส

วชิา 

ชือ่วชิา หน่วย

กติ 

รหัส

วชิา 

ชือ่วชิา หน่วย

กติ 

๒.๒ วชิาชพีคร ู  จ านวน  ๓๔ หนว่ยกติ ๒.๒ วชิาชพีคร ู  จ านวน   ๓๖ หนว่ยกติ 

๒.๒.๑ วชิาบังคับ  ๒๒ หนวย่กติ ๒.๒.๑ วชิาบังคับ  ๒๔ หนว่ยกติ 
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๒(๑-๒-๓) ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

      
๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้น

เรียน 
๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้น

เรียน 
๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

๒(๑-๒-๓) ๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพ
ผู้เรียน 

๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพ
ผู้เรียน 

๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 

๒.๒.๒ วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี  ๑๒ หนว่ยกติ ๒.๒.๒ วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพี  ๑๒ หนว่ย

กติ 
๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๒(๐-๔-๒) ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑    ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๒(๐-๔-๒) ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓ ๒(๐-๔-๒) ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒(๐-๔-๒) 
๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ ๖(๐-๑๘-๐) ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖(๐-๑๘-๐) 

 

๓. ค าอธบิายรายวชิาชพีครทูีไ่ดม้กีารปรบัแกต้ามค าแนะน าของ

คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

 ๒๐๐ ๑๐๓  จิตวิทยาส าหรับครู                  

 ๓ (๒-๒-๕)  

    (Psychology for Teachers) 

 รู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะ

แนว การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพื่อให้สามารถใช้

กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ ดูแล และ

พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพโดยค านึงถึงวิธีการเรียนรู้ 

(Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการ

ให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถรายงาน

ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๕ 

 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 

 รู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะ

แนว การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพื่อให้สามารถใช้

กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ ดูแล และ

พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพโดยค านึงถึงวิธีการเรียนรู้ 

(Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

รวมทั้งสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็น

ระบบ 

 

 ๒๐๐ ๒๐๕  การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน   

  ๓ (๒-๒-๕) 

            (Learning Design and Classroom Management)   

           รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบการ

เรียนรู้ บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และ

ยุทธวิ ธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ การบริหารจัดการและสร้าง

บรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการ

ความรู้ทั้งมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้แบบลงมือท า 

(Active Learning) และแผนการเรียนรู้ เชิงปฏิสัมพันธ์ ( Interactive 

Learning) ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 

 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
 รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และยุทธวิธีการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ การบริหารจัดการและสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน การจัดส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณา
การความรู้ท้ังมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมท้ังสามารถ
จัดท าแผนการเรียนรู้แบบลงมือท า (Active Learning) และแผนการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ ( Interactive 
Learning) ท่ีประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๖ 

 ๒๐๐ ๒๐๖  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

   ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                                  

   ( Innovation and Information Technology in 

Education) 

 รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏีและความส าคัญของนวัตกรรมทาง

การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สามารถใช้

นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ

การสื่อสาร การออกแบบ พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัด

ประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
 รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏีและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา สามารถใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อการ
ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลการเรียนรู้  และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 ๒๐๐ ๑๐๙  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑           

 ๒ (๐-๔-๒)  

                 (Internship 1) 

 ศึกษาและสังเกตเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การ

บริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู การจัดการเรียนรู้ในสภาพ

ห้องเรียน การจัดท าแผนการเรียนรู้ เพื่อ จุดประสงค์การสอนที่

หลากหลาย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ

ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบ

ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียน

จากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน า

ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น

รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 

 ๒๐๐ ๑๐๙   ปฏบิตัวิชิาชพีในสถานศกึษา ๑   ๒ (๑-๒-๓)  

                           (Practicum in School 1) 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๗ 

รู้  เข้าใจ และศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของ

โรงเรียน สภาพงานครู  การจัดการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียน เพื่อ

น ามาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์

การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการ

เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับเป็นรายบุคคล และ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้

ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒๐๐ ๒๑๐  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒            ๒ 

(๐-๔-๒) 

  (Internship 2)   

          ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จ าลองตามแผน 

สังเกตการสอนของเพื่อน ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการ

วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ

เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา

เฉพาะด้าน ฝึกทดลองสอน วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนา

ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น

รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 

 ๒๐๐ ๒๑๐   ปฏบิตัวิชิาชพีในสถานศกึษา ๒   ๒ (๑-๒-๓)  

      (Practicum in School 2) 

รู้และเข้าใจการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าสื่อและ

เทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ

ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบ

ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน เพื่อน าไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบ

จุลภาคในสถานการณ์จ าลอง และปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๘ 

เลี้ยงในสถานศึกษา  สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

๒๐๐ ๓๑๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓           ๒ 

(๐-๔-๒) 

               (Internship 3)  

                ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเอก แก้ปัญหาพฤติกรรมของ

นักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

บันทึกข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน

สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 

   ๒๐๐ ๒๑๐  ปฏบิตัวิชิาชพีในสถานศกึษา ๓     ๒ (๐-๔-๒)  

                 (Practicum in School 3) 

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหา

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  สื่อและเทคโนโลยี  การวัดและ

ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเอก แก้ปัญหา

พฤติกรรมของนักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน บันทึกข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาเม่ือ

สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก

การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนเป็นรายบุคคลและร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  สัมมนาและ



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๑๙ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้

มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒๐๐ ๔๑๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔        

  ๖ (๐-๑๘-๐) 

            (Internship 4)  

                ปฏิบั ติงานในหน้าที่ครู  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการ

ความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสู่การปฏิบัติการสอนในสาขา

วิชาเอก โดยใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ สามารถวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบั ติงานอ่ืนที่ ได้ รับมอบหมายจาก

สถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ

พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 

   ๒๐๐ ๔๑๒  ปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา    ๖ (๐-๑๘-๐)  

                 (School Internship) 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณา

การความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกสู่การปฏิบัติการสอน โดยใช้

กลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์ และ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ สามารถวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ปฏิบั ติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๐ 

 เม่ือสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  
 

  เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

 

(พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.) 

คณบดีคณะครุศาสตร ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร 

ประธานที่ประชุม 
 

 

 

(นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา) 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและ

การสอน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม) 

กรรมการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 

ผู้บันทึกการประชุม 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๑ 

บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิวิพากษ์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ณ หอ้งประชมุ C ๔๑๔ อาคารเรยีนรวม โซนซ C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 รายช่ือผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และ
วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการวิพากษ์ 
 ๑.พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 ๒.พระมหาบุญสุข สทฺธิญาโณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
 ๓.รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
 ๔.พระครูสังฆรกัษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์  
 ๕.พระครูคัมภีร์ธรรมานวุัตร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 
 ๖.พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา 
 ๗.พระครูปริยัติคุณรังสี,ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์เลย 
 ๘.พระศรีสวรรค์  อมรธมฺโม อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
 ๙.พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 
 ๑๐. พระชรันด์  ธีรวโร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๑๑.พระปลัดพงศ์ศิริ  พุทฺธิว โส อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา 
 ๑๒.พระอธิการสมพร  อนาลโย อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 ๑๓.พระสุวิจักขณ์  โชติวโร อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 ๑๔.รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศรีนอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง 
 ๑๕.ดร.พีรวัฒน์  ชัยสุข อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
 ๑๖.นายอัมพร  เจือจันทร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๑๗. นายพิพัฒน์ภาสน์  บุญเทียน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๑๘.นายสมคิด นันต๊ะ อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
 ๑๙.นายประทีป  ยศนรินทร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
 ๒๐.พระสมุห์ทิพย์  สิริธมฺโม เลขานุการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 ๒๑.ดร.พิธพิบูลย์  กาจนพพิิธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๒.พระมหาสมศักดิ์  ธนปญฺโญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๒ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
 ๑. พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา 
   มกุฏราชวิทยาลัย 
 ๒. อาจารย์ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๓. รศ.บุปผา  บุญทิพย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ๔. รศ.ดร.เสาวณิต  วิงวอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๕. นางมยุรี  สิงห์ไขมุกข์ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

 เร่ิมเวลา ๑๓.๐๐ น.  

 ผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และผู้เข้าร่วมการประชุม   พร้อมกัน ณ 
ณ ห้องประชุม C ๔๑๔ อาคารเรียนรวม โซนซ C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
ดร.พิธพิบูลย์  กาญจนพิพิธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภาพรวมถึง
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรว่า คณะครุศาสตร์ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท้ังส่วนกลาง 
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท้ังส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 
และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ได้พัฒนาและปรับปรุงจากการประเมินจากร่าง มคอ.๑ สาขาครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ท่ีจะจัดให้หลักสูตรทาง
วิชาชีพปรับจาก หลักสูตร ๕ปี เป็นหลักสูตร ๔ปี พิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย สถานการณ์หรือ
สภาพสังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มในการศึกษาในอนาคต ท้ังนี้ได้ด าเนินการประชุมและจัดท าเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

พระศรีสวรรค์  อมรธมฺโม น าเสนอรายละเอียดของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา รายวิชาใหม่ท่ีเพิ่มเข้ามา 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังการน าเสนอพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาท่ีมีการปรับปรุง ปรับเปล่ียน สอบถามข้อสงสัย และให้ความเห็นและข้อเสนอต่อผู้บริหาร คณาจารย์ 
คณะครุศาสตร์ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ๑. ชื่อหลักสูตร 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๓ 

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
 ๒. ชื่อปริญญา 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
 ๓. ปรัชญาของหลักสูตร 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
 ๔. วัตถุประสงค ์
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
 ๕. โครงสร้างหลักสูตร 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบด้วยกับโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง
โครงสร้างใหม่วิชาชีพครูไม่น้อยกว่าจ านวน ๓๔ หน่วยกิต และ โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเฉพาะสาขา
จ านวนไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต เป็นไปตาม ร่าง มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี แต่ตามโครงสร้าง นิสิตคณะครุศาสตร์ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕๔ 
หน่วยกิต เห็นว่าเรียนเยอะกว่านิสิตของสถาบันอื่น ๆ ท้ังนี้หากสามารถบูรณาการรายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
ลงได้อีกก็จะเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 ๖. รายวิชาและเนื้อหา 
      คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ มีดังนี ้

 ๑. ให้ปรับช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

 ๒. ให้ปรับเปล่ียนรายวิชาบังคับบางรายวิชา 

 ๓. ให้ปรับหน่วยกิตในช่องวงเล็บจุดเน้นในการจัดการเรียนการสอน จาก ๓(๒-๒-๕) เป็น ๓(๓-๐-
๖) ลดภาคปฏิบัติตามสัดส่วนของรายวิชา 

 ๔. ใหล้ดรายวิชาเลือกวิชาเอก เพื่อใหค้งเหลือรายวิชาท่ีจะเปิดสอนได้จริงครอบคลุมกลุ่ม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย โดยให้ตัดรายวิชาท่ีเป็นวิชาเลือกท่ีไม่ได้เปิดสอนออก
จากหลักสูตร  

 ๕. ให้ปรับเปล่ียนประเมินหลักและรอง (จุดด าและจุดขาว) การประเมินใน ๖ ด้าน และได้
ปรับเปล่ียนรายวิชาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย 

 ๖. ให้ปรับช่ือภาษาอังกฤษในค าว่า Literary กับ Literature ให้เลือกใช้ค าใดค านึงให้เหมือนกันใน
ทุก ๆ วิชา ท่ีปรากฏ ในรายวิชาท่ีมีค าว่า วรรณกรรม และวรรณคดี 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รายวิชาที่ปรับตามค าแนะน าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิชาบังคับ 
๒๐๔  ๓๐๖ ร้อยกรองไทย                        ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๑๐๑ วิวัฒนาการของภาษาไทย          ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน         ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน         ๓(๒-๒-๕) 
 

วิชาบังคับ 
๒๐๔  ๓๐๖ ร้อยกรองไทย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๑๐๑ วิวัฒนาการของภาษาไทย ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๔  ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน  
                   ๓(๒-๒-๕) ปรับรวมเป็นวิชาเดียว 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๔ 

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ไม่มี 
  เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานท่ีประชุม กล่าวขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์
ทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม  
 

๒๐๔  ๓๑๑ วรรณกรรมท้องถ่ินปรียบเทียบ  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๘ การสอนภาษาไทย                   ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๔  ๔๑๔ การวิจัยทางการสอนภาษาไทย   ๓(๒-๒-๕)  
๒๐๔  ๔๑๕ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย๓(๐-๖-๖) 
 

๒๐๔  ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๔  ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 

๒๐๔  ๔๑๔ บัณฑิตนิพนธ์ทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๖-๖)    
                   ปรับรวมเป็นวิชาเดียว 

วิชาเลอืกเดิมที่กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแก้ไข 
๒๐๔  ๓๑๗ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย    ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๓๑๘ ภาษาไทยถ่ิน        ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๓๑๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย    ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๔  ๓๒๐ วรรณกรรมสมัยใหม ่        ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๒   ภาษาเขมรในภาษาไทย         ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ ์        ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๔ วรรณกรรมกับทศันศิลป ์        ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย        ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ        ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๗ วรรณคดีค าสอน        ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๘ การเขียนเชิงสร้างสรรค ์        ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๙   ส านวนไทย        ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๓๐ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย  ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๔  ๔๓๑ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๓๒ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย  
                   ในศตวรรษที่ ๒๑                            ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๓๔      ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา           ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๓๕ วรรณคดีประวัติศาสตร ์           ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๓๖ วรรณคดีพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๓๗ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย           ๒(๒-๐-๔) 

วิชาเลอืกที่ตัดออก จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๒๐๔  ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ  ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๒๗ วรรณคดีค าสอน  ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๓๑ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
                   ภาษาไทย  ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๓๕ วรรณคดีประวัติศาสตร ์  ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๔  ๔๓๖ วรรณคดีพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
 

 วิชาทีเ่พิ่มข้ึนมาใหม่ จากค าแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒๐๔  ๔๒๐ ทักษะภาษาเพ่ือการสร้างสรรค์ส าหรับรายการ         

                   วิทยุและโทรทัศน์   ๓(๓-๐-๖) 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๕ 

              เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
  

(พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร.) 
กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ประธานท่ีประชุม 
 
 
 
 

 
(พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม) 

กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ) 

กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

ประวตัแิละผลงานอาจารย ์

 

  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๗ 

 

 
ประวตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุ

ศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

*********************************** 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา  ปานุทัย 
 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านภาษาไทย 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
 

ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน   ๓  ปีย้อนหลัง 

วิชา มหาวิทยาลัย 
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ร้อยกรองไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วรรณคดีวิจารณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วรรณกรรมสมัยใหม่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย 
-              

๓.๒ หนังสือ/ต ารา 
ลัดดา  ปานุทัย. (๒๕๖๐) “วรรณกรรมกับทัศนศิลป์”. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐๐ หน้า. 
 

๓.๓ เอกสารประกอบการสอน 
 - 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๘ 

๓.๔ บทความวิชาการ 
- 
 

 

  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๒๙ 

 
ประวตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุ

ศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

*********************************** 

พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท, ดร.  
 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน   ๓  ปีย้อนหลัง 

รายวิชา มหาวิทยาลัย 
วิวัฒนาการของภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หลักการและปรัชญาการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาษาไทยในส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย 
 -              
๓.๒ หนังสือ/ต ารา 
พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท. (๒๕๖๐) “หลักการและปรัชญาการศึกษา”. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒๐ หน้า. 
  
๓.๓ เอกสารประกอบการสอน 

- 
 
๓.๔ บทความวิชาการ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt


  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๓๐ 

 - 
 
 
 
  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๓๑ 

 
ประวตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุ

ศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

*********************************** 

พระชรันดร์  ธีรวโร  
 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน   ๓  ปีย้อนหลัง 

รายวิชา มหาวิทยาลัย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
นวัตกรรมการจัดเรียนรู้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การพัฒนาทักษะการอ่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย 
 -              
๓.๒ หนังสือ/ต ารา 
พระชรันดร์ ธีรวโร. การวัดการและการประเมินการศึกษา. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา. มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒๐ หน้า. 
  
๓.๓ เอกสารประกอบการสอน 

- 
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รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๓๒ 

๓.๔ บทความวิชาการ 
 - 

 
  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๓๓ 

 
ประวตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุ

ศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

*********************************** 

นายอัมพร  เจือจันทร์ 
 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน   ๓  ปีย้อนหลัง 

รายวิชา มหาวิทยาลัย 
จิตวิทยาส าหรับครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส านวนไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย 
-              

๓.๒ หนังสือ/ต ารา 
อัมพร  เจือจันทร์. (๒๕๖๐) “ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ”. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา. มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๑๗๐ หน้า. 
อัมพร  เจือจันทร์. “ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย”. วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา. มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๑๘๐ หน้า. 
 
๓.๓ เอกสารประกอบการสอน 
 - 
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รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๓๔ 

 
๓.๔ บทความวิชาการ 

- 
 

  



  

รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๓๕ 

 
ประวตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะครุ

ศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

*********************************** 

นายเฉลิม  เข่ือนทองหลาง 
 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน   ๓  ปีย้อนหลัง 

รายวิชา มหาวิทยาลัย 
คติชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การพัฒนาทักษะการเขียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาทการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย 
 -              
๓.๒ หนังสือ/ต ารา 
นายเฉลิม  เขื่อนทองหลาง. (๒๕๖๐). “การพัฒนาทักษะการเขียน”. วิทยาลัยสงฆ์

นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๑๗๐ หน้า. 
 
๓.๓ เอกสารประกอบการสอน 
 - 
 
๓.๔ บทความวิชาการ 
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รายละเอียดหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา หน้า ๒๓๖ 

 - 
 
 
 

 


