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3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
3.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลัก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย เป็ นหลัก สู ตรที่ ผลิ ตบัณ ฑิ ต วิช าชี พ ครู
สาขาภาษาไทย ที่มีความสามารถบูรณาการความรู ้ ทักษะทางภาษาไทย มีคุณธรรม จริ ยธรรม นําไปสู่
การจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ รู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถเผชิญปั ญหาได้ดว้ ยสติปัญญา
3.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย ที่มีคุณลักษณะดังนี้
3.2.1 มีความรู ้ทางภาษาไทยที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
3.2.2 มีทกั ษะและเทคนิควิธีในการสอนภาษาไทย
3.2.3 มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสํานึกความเป็ นครู มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ตลอดจนเป็ นแบบอย่างที่ดี
3.2.4 มีความสามารถในการพัฒนาตน ใฝ่ รู ้ รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
สามารถเผชิญปัญหาแก้ปัญหาได้ดว้ ยสติปัญญา
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4. หลักสู ตร
4.1 จํานวนหน่วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 164 หน่วยกิต
4.2 โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะ (75 นก.)
2.2 กลุ่มวิชาการศึกษา (30 นก.)
2.3 กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ (20 นก.)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
33
125

6
164

หมายเหตุ : จํานวนหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิตเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักเกณฑ์การรับรองปริ ญญาทาง
การศึกษา (หลักสู ตร 5 ปี ) ที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด (ภาคผนวก ก, ข)
4.3 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรแบ่งเป็ น 4 หมวดวิชา โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เป็ น
สําคัญ
4.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (General Education)
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
หมวดวิชานี้ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี ในฐานะที่เป็ นคนไทยและประชากร
ของโลก โดยสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นใดอีกหนึ่งภาษา เพื่อการ
สื่ อสาร การค้นคว้า รู ้ภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่นและสากล เข้าใจบริ บทชุมชนและสังคมโลก คิดและ
ตัดสิ นใจได้อย่างมีวจิ ารณญาณ ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและการทํางานรวมทั้งพัฒนา ตนเอง
และบริ หารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม
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แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปแต่ละชุด มุ่งให้เกิดปรี ชาสามารถหลายประการที่จาํ เป็ นต่อ
การดํารงชีวิตอย่างเป็ นสุ ข และการปรับตัวได้อย่างมีคุณภาพ ทําให้มีมาตรฐานความรู ้เพียงพอสําหรับ
การตัดสิ นใจ และแสดงซึ่งพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของหมวดนี้จึงเน้นการจัดแบบ
องค์รวม มีการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกบั ปฏิบตั ิ โดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วเชื่อมโยงสู่ สภาพจริ ง ด้วยการนําความรู ้มาเสนอแนะแนวทางพัฒนาตน และ
สังคม การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จึงต้องบูรณาการหลักวิชา และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายในสังคม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กําหนดให้ เรียน 33 หน่ วยกิต ดังนี้
1. รายวิชาบังคับ จํานวน 24 หน่วยกิต
2. รายวิชาเลือก จํานวน 9 หน่วยกิต
1. รายวิชาบังคับเรียน กําหนดให้เรี ยน 24 หน่วยกิต มีจาํ นวนหน่วยกิตแต่ละกลุ่มดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร เรี ยน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
01540101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
01550101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรี ยน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
01500101 พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน
3(3-0-6)
01500102 จริ ยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรี ยน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
02500101 วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
3(3-0-6)
02500102 สังคมไทยและโลกาภิวตั น์
3(3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรี ยน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
04000101 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(3-0-6)
04000101 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
2. รายวิชาเลือก ให้ เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต และเลือกไม่ น้อยกว่ า 3 กลุ่มวิชา
2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
01540102 การเขียนภาษาไทยทัว่ ไป
3(3-0-6)
01540103 การอ่านทัว่ ไป
3(3-0-6)
01540104 การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
01550102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทัว่ ไป
3(3-0-6)
01560101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
2(1-2-3)
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01570101 ภาษาจีนเบื้องต้น
01710101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
01670101 ภาษาลาวเบื้องต้น
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01500103 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
01500104 สุ นทรี ยภาพเพื่อชีวิต
01500105 ความจริ งของชีวิต
2.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
01500106 พุทธธรรมสําหรับคนรุ่ นใหม่
02500103 กฎหมายเพื่อชีวติ
03500101 หลักการจัดการสมัยใหม่
2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
04000103 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
04000104 วิทยาศาสตร์เพือ่ คุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
05000102 เศรษฐกิจพอเพียง
05500101 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการดําเนินชีวิต

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

4.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (Specialization)
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
หมวดวิชานี้มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รอบรู ้วิชาการในฐานะที่เป็ นผูส้ อนในสาระ
การเรี ยนรู ้ที่ตนสนใจ เข้าใจสาระการเรี ยนรู ้ที่สอนอย่างถ่องแท้ ตระหนักถึงคุณค่าของสาระการเรี ยนรู ้ที่
สอน มีระบบพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ความรู ้ไปใช้ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ได้อย่างเหมาะสม
หมวดวิชาเฉพาะด้านภาษาไทย มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถทางภาษาไทยที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชี พได้ มีทกั ษะและเทคนิ คในการสอนภาษาไทย สามารถวิเคราะห์
สร้างสรรค์และดําเนินงานด้านการส่ งเสริ มเอกลักษณ์และวัฒนธรรมด้านภาษาไทย รู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถเผชิญปัญหาได้ดว้ ยสติปัญญา
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แนวทางการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นการศึกษาและการวิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ และความ
ต้องการที่มีอยูใ่ นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานช่วงชั้นอย่างลึกซึ้ง การจัดกิจกรรมจึงมี
ลักษณะของการบูรณาการความรู ้ที่ได้จากหลักการและทฤษฎีต่างๆ ในสาระการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ มา
ปฏิบตั ิการพัฒนาให้มีความเหมาะสมในสถานการณ์จริ ง
กลุ่มวิชาเฉพาะ กําหนดให้เรี ยน 75 หน่วยกิต
ประกอบด้วย วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
วิชาเลือก 42 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ บังคับให้เรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 33 หน่วยกิต
21541101
ภาษาศาสตร์สาํ หรับครู ภาษาไทย
Linguistics for Thai Teachers
21541102
ภาษากับการคิด
Language and Thinking Skills
21542101
หลักภาษากับการประยุกต์ใช้
Thai Grammar and Application
21542102
พัฒนาการวรรณกรรมไทย
Development of Thai Literature
21542203
การอ่านเพื่อพัฒนาปั ญญา
Reading for Intellectual Development
21542204
การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล
Speaking and Listening for Achievement
21543201
วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Criticism
21543202
การเขียนเพื่อชีวิต
Writing for Life
21543203
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Folk Wisdom
21544101
สัมมนาภาษาไทย
Seminar in Thai Language
21544202
การวิจยั ทางการสอนและการใช้ภาษาไทย
Research in Thai Language Teaching

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2 -5)
3(2-2 -5)
3(2-2 -5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2 -5)
3(2-2 -5)
3(2-2 -5)
3(2-2-5)
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วิชาเลือก ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า จํานวน 42 หน่วยกิต
21541103
คําและสํานวนไทย
3(2-2 -5)
Words and Idioms in Thai
21541104
แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
3(2-2 -5)
Thoughts from Literature
21541105
การเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์
3(2-2 -5)
Academic Writing
21541106
หลักการอ่านและการเขียนคําไทย
3(2-2 -5)
Reading and Writing Systems in Thai
21541204
กวีนิพนธ์ไทย
3(2-2 -5)
Thai Poetry
21542110
ภาษาถิ่น
3(2-2 -5)
Dialect
3(2-2 -5)
21542111
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture Relationship
21542112
วรรณกรรมสังคมและการเมือง
3(2-2 -5)
Social and Political Literature
21542205
การพูดเพื่อสังคม
3(2-2 -5)
Social Speaking
21542206
ศิลปะการพูด
2(1-2-3)
Art of Speech
21542207
การอ่านภาษาไทยเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
Reading for Specific Purposes
21542208
การเขียนภาษาไทยเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(2-2-5)
Writing for Specific Purpose
21542209
ลักษณะคําประพันธ์ไทย
3(2-2-5)
Characteristics of Thai Poetry
21543105
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
3(2-2-5)
Creative Thinking in Thai Language
21543106
วรรณกรรมปัจจุบนั
3(2-2-5)
Contemporary Literature
21543107
วรรณกรรมการละคร
3(2-2-5)
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21543108
21543111
21543112
21543204
21543210
21544103
21544105
21544204
21544206
21543209
21542107
21544108
21541307
21544309

Thai Dramatic Literature
วรรณกรรมท้องถิ่น
3(2-2-5)
Thai Folk Literature
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Language in Thai
การอ่านตีความ
3(2-2-5)
Reading for Interpretation
ศิลปะการอ่านออกเสี ยง
3(2-2-5)
Reading Techniques
หนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทย
3(2-2 -5)
Thai Text Books
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Thai Folklore
ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
A Study of Research Language and literature in Thai
เพลงไทยประกอบบทเรี ยน
3(2-2-5)
Thai Songs for Lessons
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Writing
การจัดทําหนังสื อสําหรับเด็ก
3(2-2-5)
Document Construction for Children
วรรณคดีขนบประเพณี และศาสนา
3(3-0-6)
Literature on Thai Customs and Religion
วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
Prominent Literature
การจัดการฐานข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Database Management in the Thai Language
การจัดระบบการสื บค้นข้อมูลภาษาไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Database Storage and Manipulation in the Thai
Language
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21544213
21544211

การนําเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
The Thai Language Presentation by Computer
ภูมิปัญญาไทย
3(2-2-5)
Thai Wisdom

4.3.3 กลุ่มวิชาชีพครู
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
หมวดวิชาชีพครู มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นครู ดี มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู มีความสํานึกของความเป็ นครู มีจริ ยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพครู มีความสามารถ ในการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และพัฒนาการหลักสู ตร การออกแบบและการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีความสามารถในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนรู ้ รู ้จกั
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนทั้งผูเ้ รี ยนปกติและผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการพิเศษ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้
รวมทั้งการเชื่อมโยงเครื อข่ายเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
แนวทางจัดการเรียนรู้
หมวดวิชาชี พครู มุ่งให้ผูเ้ รี ยนเกิดปรี ชาสามารถตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหมวด
วิชา โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นการจัดแบบองค์รวม ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างทฤษฎี
ปฏิบตั ิ โดยให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วเชื่อมโยงไปสู่ หอ้ งเรี ยน
และสถานศึกษาในสภาพจริ ง รวมทั้งสามารถนําความรู ้มาเสนอแนะแนวทางพัฒนาสภาพที่เป็ นอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้มีการบูรณาการ ทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ชุ มชนและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทํางานในวิชาชี พร่ วมกับเพื่อน
ร่ วมงาน ผูส้ อน ครู พี่เลี้ยง นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนเพื่อการสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
กําหนดให้ เรียน 50 หน่ วยกิต
ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาการศึกษาและกลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ดังนี้คือ
1. กลุ่มวิชาการศึกษา จํานวน 30 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ จํานวน 20 หน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาการศึกษา กําหนดให้เรี ยน จํานวน 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
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รหัสวิชา
21023001
21012003
21023004
21053005
21023006
21003007
21034008
21044009
21044010
21004011

ชื่อวิชา
การบริ หารจัดการในชั้นเรี ยน
พื้นฐานการศึกษาและการศึกษาแบบเรี ยนรวม
การพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาสําหรับครู
การจัดการเรี ยนรู ้
ความเป็ นครู
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
การพัฒนาทักษะบริ การทางสังคม

จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5 )
3(2-2-5 )
3(2-2-5 )
3(2-2-5 )
3(2-2-5 )
3(2-2-5 )
3(2-2 -5 )
3(2-2-5 )
3(2-2-5 )
3(2-2-5 )

2. กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ กําหนดให้เรี ยน จํานวน 20 หน่วยกิต ดังนี้
21003001 การปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 1
2 (ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมง)
21004002 การปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 2
2 (ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมง)
21004003 การปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 3
2 (ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมง)
21005004 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
7 (ไม่นอ้ ยกว่า 315 ชัว่ โมง)
21005005 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
7 (ไม่นอ้ ยกว่า 315 ชัว่ โมง)
ผูเ้ รี ยนจะออกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาได้ ต้องผ่านการเรี ยนรู ้ รายวิชา
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 1,2,3
4.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี (Electives)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่างๆ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ในหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิ ดสอน โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว ไม่เป็ นรายวิชาศึกษา
ทัว่ ไป และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จของหลักสู ตร
สาขาวิชานี้

หมายเหตุ
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4.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

วิชาการศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้ าน
21541101
เฉพาะด้ านเลือก

ภาษาศาสตร์สาํ หรับครู ภาษาไทย 3(3-0-6)
เลือกวิชาเฉพาะด้าน
เลือกวิชาเฉพาะด้าน

วิชาชีพครู
21012001
21053005

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

วิชาชีพครู
21002002

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู 3(2-2-5)
จิตวิทยาสําหรับครู
2(2-2-5)
รวม

วิชาการศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้ าน
21541102
เฉพาะด้ านเลือก

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต

20

ชื่อรายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
7 หน่วยกิต

ภาษากับการคิด

3(2-2-5)

เลือกวิชาเฉพาะด้าน
เลือกวิชาเฉพาะด้าน

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ทักษะภาษาเพือ่ การสื่ อสารสําหรับครู
เลือกวิชาเลือกเสรี

2(1-2-3)
2 หน่วยกิต

รวม

20
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชาการศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้ าน
21542101
21542102
เฉพาะด้ านเลือก
วิชาชีพครู
21023004
21034008
วิชาชีพครู

วิชาชีพครู
21044009
1082101

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
5 หน่วยกิต

หลักภาษากับการประยุกต์ใช้
พัฒนาการวรรณกรรมไทย

3(2-2-5)
3(2-2-5)

เลือกวิชาเฉพาะด้าน

3 หน่วยกิต

การพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

3(2-2-5)
3(2-2-5)

เลือกวิชาเลือกเสรี

2 หน่วยกิต

รวม

22

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาการศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้ าน
21542203
21542202
เฉพาะด้ านเลือก

ชื่อรายวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
5 หน่วยกิต

การอ่านเพื่อพัฒนาปัญญา
การพูด การฟังเพื่อสัมฤทธิผล

3(2-2-5)
3(2-2-5)

เลือกวิชาเฉพาะด้าน
เลือกวิชาเฉพาะด้าน

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
การศึกษาแบบเรี ยนรวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม

22
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชาการศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้ าน
21543201
21543203
เฉพาะด้ านเลือก

ชื่อรายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
5 หน่วยกิต

วรรณกรรมวิจารณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(2-2-5)
3(2-2-5)

เลือกวิชาเฉพาะด้าน

3 หน่วยกิต

เลือกวิชาชีพครู
การจัดการเรี ยนรู ้
คุณธรรม และจริ ยธรรมสําหรับครู

2 หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)

รวม

21

วิชาชีพครู
21023006
21003007
เลือกเสรี

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาการศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะด้ าน
21543201
เฉพาะด้ านเลือก

วิชาชีพครู
21044010
21003001

ชื่อรายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
5 หน่วยกิต

การเขียนกับชีวิต

3(2-2-5)

เลือกวิชาเฉพาะด้าน
เลือกวิชาเฉพาะด้าน
เลือกวิชาเฉพาะด้าน

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 1

3(2-2-5)
2(ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมง)

รวม

22
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
เฉพาะด้ าน
21544101
เฉพาะด้ านเลือก

ชื่อรายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)

สัมมนาภาษาไทย

3(2-2-5)

เลือกวิชาเฉพาะด้าน
เลือกวิชาเฉพาะด้าน

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เลือกวิชาชีพครู
การพัฒนาทักษะบริ การสังคม
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 2

2 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมง)

เลือกวิชาเลือกเสรี

2 หน่วยกิต

รวม

17

วิชาชีพครู
21004011
21004002
เลือกเสรี

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
เฉพาะด้ าน
21544202
เฉพาะด้ านเลือก

ชื่อรายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)

การวิจยั ทางการสอนและการใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

เลือกวิชาเฉพาะด้าน
เลือกวิชาเฉพาะด้าน

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

เลือกวิชาชีพครู
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู 3

2 หน่วยกิต
2(ไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมง)

รวม

12

วิชาชีพครู
21004003
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ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชาชีพครู
21005004

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)

การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1

7(ไม่นอ้ ยกว่า 315 ชัว่ โมง)

รวม

7

ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาชีพครู
21005005

ชื่อรายวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)

การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2

7(ไม่นอ้ ยกว่า 315 ชัว่ โมง)

รวม

7

