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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

สารบัญ 
  หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2  
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7  
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝึกงาน) 
38 

 5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 39 
 6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

สารบัญ (ต่อ)  
  หน้า 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 41 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 41 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
   หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

42 
  49 

 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 57 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 57 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 57 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 57 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 58 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 58 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 58 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 59 
 1. การก ากับมาตรฐาน 59 
 2. บัณฑิต 59 
 3. นักศึกษา 60 
 4. อาจารย์ 61 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 62 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 65 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 66 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 68 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 68 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 68 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 68 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 69 

ภาคผนวก  70 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

71 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 100 
 ภาคผนวก ค ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022/2561 

                เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตร์
บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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 สารบัญ (ต่อ)  
  หน้า 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร                   

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
118 

 ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
                และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

130 

 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

137 

 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรที่ปรับปรุง 

142 

 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร             
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนหลักสูตรหลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2562 กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี                         
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2561 

156 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
คณะ   :  ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร : 25571531100339   

ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Chinese  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) 
 ชื่อย่อ  :    ค.บ. (สาขาวิชาภาษาจีน)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education Program in Chinese  
 ชื่อย่อ  :    B.Ed. (Chinese) 

 
3. วิชาเอก   ภาษาจีน 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1  รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
    5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทยและภาษาจีน 
    5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นชอบในการ

น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุมัติหลักสูตรในการ

ประชุม ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 2564 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  คร/ูอาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา  
8.3  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีนในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัททั้งในและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5  ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษาและภาษาจีน 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นางสาวยุภาพร  
นอกเมือง 

อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese as a Foreign 
Language) 
 
ศศ.บ. ภาษาจีน 

Guangxi University  
for Nationalities,  
Guangxi, China.   
  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2556 
 
 
 
 

2553 
2 นางสาวสายนภา  

วงศ์วิศาล 
อาจารย์ M.A. (Teaching 

Chinese to Speakers 
of Other Languages) 
 
อ.บ. (เอเชียศึกษา กลุ่ม
วิชาภาษาจีน) 

Minzu University, 
China. 
 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.  

2559 
 
 
 

2556 

3 นายนพพล  
จันทร์กระจ่างแจ้ง 

อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to Speakers 
of Other Languages) 
 
ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน
ในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)  
 
B.A. (Teaching Chinese 
as a Foreign 
Language) 

Fudan University, 
China. 
 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 
 
 
Yunnan University, 
China. 

2560 
 
 
 

2558 
 
 
 

2557 

4 Miss Guo Yuhui อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to Speakers 
of Other Languages) 
 
B.Eng. (Bioengineering) 

Yunnan University, 
China. 
 
 
Nanyang Normal 
University, China. 

2561 
 

 
 

2554 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

5 Miss Cai Shuying อาจารย์ M.A. (International 
Chinese Education) 
 
B.A. (English) 
 

Sichuan Normal 
University, China. 
 
Sichuan 
International 
Studies University, 
China. 

2558 
 
 

2556 

 
10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

วิกฤตการณ์พัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เกิดการแข่งขันในยุค
โลกาภิวัฒน์ การสร้างคนให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญและควรเริ่มต้นอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะในโลกของยุคข้อมูล ข่าวสารในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามกรอบแนวทางที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน  ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  และส่งเสริม
การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังนั้นการมีความรู้ความสามารถ
ทางภาษาจีนจึงมีความจ าเป็น และมีบทบาทส าคัญในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดในยุคปัจจุบัน  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาและต้องรับเอาความรู้ทางวิชาการจากประเทศต่าง ๆที่เจริญ
แล้วการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนและสามารถ
น าความรู้และประสบการณ์การเรียนไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของประชากรของประเทศในอนาคต 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตามกรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสความ

เสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และ ความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนครูสาขาวิชาภาษาจีนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้เป็นเพราะการขาด
แคลนครูสาขาวิชาภาษาจีนในสถานศึกษา และแก้ปัญหาโดยน าครูผู้สอนซึ่งมีความถนัดในสาขาวิชาอ่ืนมาสอน
แทน  ท าให้ขาดความรู้ความสามารถทางด้านการสอน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการเรียน
การสอนภาษาจีนที่เป็นปัญหาอันดับที่ 1 คือ ปัญหาทางการสอน ซึ่งครูผู้สอนส่วนมากยังขาดการ
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น าเอาเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ รวมถึงการเลือกกิจกรรมต่างๆมาใช้ อันเนื ่องมาจากครูผู ้สอน
สาขาวิชาภาษาจีนโดยตรงยังมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้
ปัจจุบันมีนักท่องเที ่ยวชาวจีนมาท่องเที ่ยวประเทศไทยเป็นจ านวนมาก หากสถาบันการศึกษา
สามารถผลิตครูสอนที่มีศักยภาพและคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน คนในชุมชนได้ ก็
จะเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมมีการพัฒนาความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
 
      11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของ
ครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็น
ครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม        

และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ
และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

1.2  ความส าคัญ   
การผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมคู่กับความรู้ สามารถเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของ

สังคมที่จะสร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องอาศัยศาสตร์แห่งการผลิตครูและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์ วิจัย และการสื่อสารที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษา
ทางด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตดีและเก่ง จึงต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์สร้างเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายโดยผู้เรียนลงมือท า (active learning) เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้จากการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความเป็นสากลแต่ไม่ทิ้งความเป็นไทย มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ใส่ใจสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้ม ี
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภาก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
   จากแผนพัฒนาการศึกษา 

แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ภาษาจีนให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1 . รายงานความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที ่
สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจการเมืองและ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
 

 
 



9 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมม่ี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน–กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบ

ผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

2.2.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครูตามท่ีคณะก าหนด 
๒.๒.๔ ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
2.3.3 นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของ

สาขาวิชา 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนด นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

2.4.3 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสอดแทรกความรู้ ปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรม                
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชา 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าลงทะเบียน 705,000 1,410,000 2,115,000 2,820,000 3,525,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     
   2.1 งบบุคลากร 1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,260 
   2.2 งบด าเนินการ 21,000 42,000 63,000 84,000 105,000 
2.3 งบลงทุน        
        2.3.1 อาคาร 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 
รวมรายรับ 2,786,000 3,587,000 4,341,750 5,150,438 5,963,260 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 1,500,000 1,575,000 1,653,750 1,736,438 1,823,260 
2. งบด าเนินการ      
   2.1 ค่าตอบแทน 4,800 9,600 14,400 19,200 24,000 
   2.2 ค่าใช้สอย 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 
   2.3 ค่าวัสดุ 21,000 42,000 63,000 84,000 105,000 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 
3. งบลงทุน      
   3.1ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
   3.2 ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 
4. เงินอุดหนุน      
   4.1 การท าวิจัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
   4 . 2  ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

รวมรายจ่าย 2,247,800 2,363,600 2,433,150 2,556,638 2,634,260 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 16628.55 บาท/คน/ป ี

 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 2557 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร   
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
  2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
  2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต 
  2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
           2.2) กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
  2.2.1) วิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ    

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
            ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาชีพครู 43 หน่วยกิต 
                   2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 28 หน่วยกิต 

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Educational Psychology for Teachers  
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being  

a Professional Teacher 
 

ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers  
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development  
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Learning management  
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 Innovation and Information Technology  

for Communicative Education and Learning 
 

ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation  
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance  
ETP403 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan  
   
                 2.1.2) วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
   
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

Thinking Process Skill Development 
3(3-0-6) 

ETP223 
 

จิตวิทยาการแนะแนว 
Guidance Psychology 

3(2-2-5) 

ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Utilization of Community and Digital Resources for 
Education 

3(2-2-5) 

ETP321 
  

การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

3(3-0-6) 

ETP322 การศึกษาในอาเซียน 
Education in ASEAN 

3(3-0-6) 

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 
Educational Research 

3(2-2-5) 

ETP324 
 

จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Psychology for Exceptional Children 

3(3-0-6) 
 

ETP325 
 

การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 
Planning and Educational Project Management 

3(3-0-6) 
 

ETP421 
  

การสัมมนาทางการศึกษา 
Seminar in Education 

3(2-2-5) 

ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skill and Techniques of Learning Management 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

Learning Model and Learning Management 
3(2-2-5) 

ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Production of Multimedia for Education 

3(2-2-5) 

   
 2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   12 หน่วยกิต

 บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้     
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1  
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 Internship 2  
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
 Internship 3  
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
 Internship 4  
   
           2.2) กลุ่มวิชาเอก  60  หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ     48     หน่วยกิต 

       
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 1  

ECN204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking 2  

ECN205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese Reading 1  

ECN111 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
 Basic Chinese 1  

ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Phonology  

ECN121 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
 Basic Chinese 2  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN211 ภาษาจีนระดับกลาง 3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese  
ECN212 การเขียนภาษาจีน  3(2-2-5) 

 Chinese Writing  
ECN221 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Chinese  
ECN222 ไวยากรณ์จีน 3(2-2-5) 

 Chinese Grammar  
ECN223 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3(2-2-5) 

 Introduction to China  
ECN307 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

 Chinese Reading 2  
ECN316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 3(2-2-5) 

 Introduction to Classical Chinese and Chinese 
Literature 

 

ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Art and Culture  

ECN318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Technology and Innovation for Chinese Teaching  

ECN321 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  3(2-2-5) 
 Chinese for HSK Test  
   
    2.2.2) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          12     หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN322 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Teaching Methodology  
ECN323 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Research and the Innovative Development 
Of Chinese Teaching 

 

ECN421 ประวัติศาสตร์จีน 3(2-2-5) 
 History of China  

ECN422 การแปลภาษาจีน   3(2-2-5) 
 Chinese Translation  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN423 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 3(2-2-5) 

 Evolution of Chinese Characters  
ECN424 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Management of Learning Activities for Chinese 
Language 

 

ECN425 การวิเคราะห์และพัฒนาแบบเรียนภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Analysis and Development for Chinese Textbook  

ECN426 การวัดและการประเมินผลภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Measurement and Evaluation  

    
                3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน   
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

ECN หมวดวิชาภาษาจีน 
ETP หมวดวิชาชีพครู 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เอกบังคับ) 

ECN111 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน 3(2-2-5) 
ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 23 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

 ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(เอกบังคับ) 
ECN121 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
ECN204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
ECN205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาในการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(เอกบังคับ) 
ECN211 ภาษาจีนระดับกลาง 3(2-2-5) 
ECN212 การเขียนภาษาจีน  3(2-2-5) 
ECN307 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เอกบังคับ) 

ECN221 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) 
ECN222 ไวยากรณ์จีน 3(2-2-5) 
ECN223 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 23 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(เอกบังคับ) 
ECN316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีน

โบราณ 
3(2-2-5) 

ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
ECN318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx เลือกเสรี 3 
รวมหน่วยกิต 19 

 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (เอกบังคับ) 

ECN321 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เอกเลือก) 

ECN322 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
ECN323 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx เลือกเสรี 3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
(วิชาชีพครู)    

รวมหน่วยกิต 6 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ETP403 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
xxxx วิชาชีพครูเลือก 3 (x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เอกเลือก) 

ECN421 ประวัติศาสตร์จีน 3(2-2-5) 
ECN422 การแปลภาษาจีน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 10 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 

Educational Psychology for Teachers 
3(2-2-5) 

                วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่ งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น  แ ล ะ ใ ช้ ก า ร ส ะ ท้ อ น คิ ด เ พ่ื อ น า ไ ป ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น  
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  

Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being  
a Professional Teacher 

3(2-2-5) 

    ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็น
ครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

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

             หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการฟัง การดู 
การพูด  การอ่าน  และการ เขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครู เ พื่อสื ่อความหมาย ในการ
เรียนการสอนและการสื่ อสาร สืบค้นสารนิ เทศ เพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ฝึกออกแบบการจัดการ เรียนรู้ เ พื่อพัฒนาทักษะของผู้ เ รียนในด้านการฟัง  การดู  การพูด การ
อ่าน และการเขียน   
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Design and Development 
3(2-2-5) 

                ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก   
ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การฝึกปฏิบัติการ
หลักสูตรในสถานศึกษา 
 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

Learning Management 
3(2-2-5) 

                วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและ
มีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้  เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้ เรียนแต่ละบุคคล  
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา  
การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  
การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การ
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ              
 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Communication 
Education and Learning 

3(2-2-5) 

                  ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Process Skill Development  
                   ความหมายและความส าคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปัญญา แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ ลักษณะการคิดการน าเสนอความคิด
และแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา  การออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะกระบวนการคิดฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
                  
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  
                 ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนวจรรยาบรรณของนักแนะแนว
กระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการจัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนวการบริหารงานแนะแนว และการประเมิน ผลการ
จัดบริการแนะแนว 
 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community and Digital Resources for 

Education 
 

                 ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล  
การส ารวจแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาการจัดระบบ
ฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
                Learning Assessment 
             วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของสาระส า คัญ ใน เ รื ่อ งที ่ป ระ เมิน  บริบทและความแตกต่า งระหว่า งบุคคลของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ า เป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้ เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนว คิด ทฤษฎี การวัดและประเมินผล 
การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ของผู้ เ รียน แนวทางการใช้ผล การวัดและประเมินผลผู้ เ รียนใน
ปรับปรุงพัฒนาการ เ รียนรู ้ของผู ้ เ รียน  เ พื่อ ให้ส ามารถวัดและประ เมินผ ล เ พื่อพัฒนาผู ้ เ รียน
อย่า ง เหมาะสมและสร้า งสรรค์ และใช้การสะท้อนคิด ไปประยุกต์ใ ช้ ในการพัฒนาตน เองใน 
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

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

                วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้ เ รียนในชั้นเรียน ออกแบบ 
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ  
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เ พ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ ใน 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                  
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Administration and Quality Assurance 
3(2-2-5) 

 วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง การสังเกตการบริหารและการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 
ETP321 
 

การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

  3(3-0-6) 

                 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
ความรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการบริการสนับสนุนส าหรับชั้น
เรียนรวม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  
                 วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ปรัชญาการศึกษา ระบบ
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคม
และบริบทท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Research  
       ความหมาย  แนวคิด  และความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา  จรรยาบรรณนักวิจัย  ประเภท
ของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัย  การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบการวัดตัว
แปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางการศึกษา 
และการเขียนรายงานการวิจัย 

 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
 Psychology of Exceptional Children   
                 ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลในครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
แนวทางการปฏิบัติต่อเด็กท่ีความต้องการพิเศษ แหล่งบริการและการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
               
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา   3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project Management  
                 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ แนวการเขียนโครงการพัฒนา
ทางการศึกษาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการประเมินผลโครงการ 
 
ETP403 คุรุนิพนธ ์

Individual Development Plan : ID Plan 
1(0-2-1) 

                จัดท าคุรุนิพนธ์ในรูปแบบรายงานวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อน
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู   แสดงถึงคุณลักษณะความเป็นครูผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  การร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน  มีรายงานและผลงานอย่างต่อเนื่อง  และมีพัฒนาการความเป็นครูมืออาชีพ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Internship 1 
2(90) 

       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบท
ชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

Internship 2 
2(90) 

              ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี        
การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา
แต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครู
และศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  

Internship 3 
2(90) 

                 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  

Internship 4 
6(290) 

       ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 

Seminar in Education 
3(2-2-5) 

                  ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา                    
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติการฝึกทักษะ
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
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ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

Skills and Techniques of Learning Management 
3(2-2-5) 

        ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน 
การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทาง
และวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอนรายบุคคล 
การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยเน้น
กระบวนการคิด เทคนิคการสอนส าหรับชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล       
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 
 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

Learning Model and Learning Management 
3(2-2-5) 

                 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบและกระบวนการ ใช้สาระส าคัญในสาขาวิชาเอก    
สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบหรือกระบวนการ ฝึกการสังเกตกระบวนการเรียนรู้ อภิปรายหรือสะท้อนความคิดเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
                Production of Multimedia for Education 
                ความหมาย  ความส าคัญ  ลักษณะ  ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  โดยการวิเคราะห์
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการออกแบบ  สร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  ในการเรียน
การสอน ประเมินและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 
 
ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking 1  
       ฟังและพูดบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน แนะน าตัวเอง การเล่าเรื่องราวสั้นๆ โดยการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนอย่างง่าย การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง ฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่ก าหนด โดยใช้
ค าศัพทแ์ละโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในการฝึกการฟังและการพูด 
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ECN204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking 2  
       ฟังและพูดจากบทสนทนาหรือเรื่องราวที่มีความยาวและความซับซ้อนมากขึ้น เรียนรู้
กระบวนการแบบเชิงรุก (Active learning) และเทคนิคการจับใจความโดยการคาดเดาความเป็นไปได้จาก
เนื้อหาของสิ่งที่ฟัง สรุปใจความส าคัญ การพูดสนทนาโต้ตอบโดยสมมุติเหตุการณ์ตามหัวข้อที่ก าหนด 
 
ECN205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese Reading 1  
  รู้และเข้าใจงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ ประกอบด้วยประกาศอนุเฉท บทบรรยาย 
เรียงความอย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น มีทักษะการอ่านเนื้อหาบทความ จับใจความส าคัญและ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้ 

 
ECN111 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 

 Basic Chinese 1  
        ศึกษาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน 300 ค า ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน 
 
ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Phonology  
       ศึกษาหลักสัทศาสตร์ภาษาจีนกลางเบื้องต้น ฝึกฝนการออกเสียง การอ่านและการเขียน         
สัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ซึ่งประกอบไปด้วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตามหลักการทางภาษาศาสตร์ 
รวมถึงการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เสียงม้วนลิ้น และเงื่อนไขหรือข้อควรระวังต่างๆในการใช้สัทอักษรภาษาจีน 
 
ECN121 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 

 Basic Chinese 2  
       ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน 600 ค า            
การใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น พร้อมทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย 
 
ECN211 ภาษาจีนระดับกลาง 3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese  
       ใช้ ค าและหน้ าที่ ของค าจากโครงสร้ า งประโยคที่ ใช้ ใ นภาษาเขียน ศัพท์ที่ ใ ช้บ่ อย                        
จ านวน 800 ค า การใช้ภาษาสื่อความหมายในระดับเป็นทางการ และใช้ถ้อยค าส านวนได้ถูกต้องเหมาะสม 
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ECN212 การเขียนภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Writing  
       ฝึกเขียนจดหมายการกรอกแบบฟอร์มบันทึกสั้น เขียนบรรยายเหตุการณ์ เรื่องราว การเขียน
แสดงความคิดเห็น และการเขียนสรุปใจความส าคัญเป็นภาษาจีนโดยใช้ค าศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์จีนรวมถึงการใช้แบบฟอร์ม ค าเชื่อมข้อความ และส านวนที่เหมาะสม 
 
ECN221 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Chinese   
       ค าศัพท์  วลี  โครงสร้ า งประโยคและไวยากรณ์ภาษาจีนจากงานเขียนแบบต าง ๆ                           
เชน บทความจากหนังสือพิมพ วารสาร ความเรียงและเรื่องสั้นจับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้ เรียนรู้วงค าศัพท์ประมาณ 1,200 ค า หรือเทียบเท่า HSK ระดับ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่เรียนผ่านสถานการณ์จ าลอง 

 
ECN222 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Grammar  
       เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาจีนตั้งแต่ในระดับค า ชนิดของค า และหน้าที่ของค า ตลอดจนศึกษาหน้าที่
และลักษณะโครงสร้างวลีและประโยคภาษาจีน ฝึกน าไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน วิเคราะห์
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เบื้องต้นพร้อมอธิบายข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ท่ีพบบ่อย
ส าหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ือน าไปใช้ในการเป็นผู้ช่วยสอน 

 
ECN223 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3(2-2-5) 

 Introduction to China  
       รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจการค้า ประชากร การเมืองการปกครอง          
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งชนชาติ ศาสนา และการศึกษาของประเทศจีน
โดยสังเขป ผ่านกระบวนการเรียนการสอน Active Learning 

 
ECN307 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

 Chinese Reading 2  
       รู้และเข้าใจการอ่านงานเขียนต่างๆ ที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น ประกอบด้วยบรรยาย ความเรียง 
เรียงความ บทความ ทักษะการอ่านเนื้อหาบทความ สรุปเนื้อหาของบทท่ีอ่านและย่อเรื่องบทอ่านได้ 
 
 
 
 



31 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ECN316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 3(2-2-5) 

 Introduction to Classical Chinese and Chinese Literature  
       ศึกษารูปแบบการประพันธ์ที่ส าคัญของวรรณคดีจีนโบราณในแต่ละสมัย ตลอดจนศึกษาลักษณะ
โครงสร้าง ไวยากรณ์ รูปแบบการใช้ภาษาระหว่างภาษาจีนโบราณและภาษาจีนปัจจุบัน 
 
ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Art and Culture   
       ศึกษาลักษณะเด่นของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน เทศกาลส าคัญ ความเชื่อ 
ค่านิยม ดนตรี ปรัชญาแนวคิด มารยาทและการด ารงชีวิตของชาวจีนโดยสังเขป สามารถน าความรู้ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่ได้รับมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เช่น การจัดบอร์ด                 
จัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน 
 
ECN318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Technology and Innovation for Chinese Teaching  
       ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพ่ือการสอนภาษาจีน 
วิเคราะห์และสร้างสื่อการเรียนภาษาจีนทั้งสื่อท ามือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูป พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสื่อแบบเรียนโดยพิจารณาจากความทันสมัยและน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้จริง และประเมินคุณภาพของสื่อจากผู้ใช้ เพ่ือสามารถน าสื่อที่ได้ไปเผยแพร่
ข้อมูลทางโลกออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 
ECN321 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 3(2-2-5) 

 Chinese for HSK Test  
       ฝึกทักษะและประมวลความรู้เพ่ือเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในด้านต่างๆ โดยการ
ฝึกท าข้อสอบในลักษณะต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์และประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยมุ่งเน้น
การฝึกท าข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนด้านต่างๆ 

 
ECN322 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Teaching Methodology  
       วิเคราะห์หลักการ แนวคิด สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน หลักการจัดประสบการเรียนรู้ การจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอน สื่อการสอน การวัดและการประมวลผล ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร สาธิตการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาจีนหน้าชั้นเรียน และฝึกปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ECN323 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Research and the innovative development 
Of Chinese teaching 

 

       ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาจีน สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง ท าวิจัย และน าเสนอ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาจีน 
 
ECN421 ประวัติศาสตร์จีน 3(2-2-5) 

 History of China  
       ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ                  
และสังคมประเทศจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง 
 
ECN422 การแปลภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Translation  
       ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ตั้งแต่        
การแปลค า วลี ประโยคจนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา บทความขนาดสั้น จดหมายประเภทต่างๆ           
และสามารถประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 

 
ECN423 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 3(2-2-5) 

 Evolution of Chinese Characters  
       ต้นก าเนิดของตัวอักษรจีนและวิวัฒนาการของอักษรจีนดั้งเดิมมาสู่อักษรจีนแบบย่อในปัจจุบัน 
บูรณาการกับการเขียนพู่กันจีน ศิลปะการวาดภาพพู่กันจีน โครงสร้างของตัวอักษรจีนดั้งเดิมและศึกษา
ค าศัพท์ภาษาจีน 
 
ECN424 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Management of Learning Activities for Chinese Language  
       รูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนและหลักสูตรภาษาจีน กิจกรรมการสอนภาษาจีนที่ส งเสริม
ทักษะการเรียนภาษาที่ใชในการสื่อสาร การท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบผลการเรียนรู้ 
การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานการสอน 
 
ECN425 การวิเคราะห์และพัฒนาแบบเรียนภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Analysis and Development for Chinese Textbook  
       หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบและเนื้อหาของแบบเรียน ออกแบบและพัฒนาแบบเรียน               
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ ความสอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานภาษาจีนในประเทศไทย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ECN426 การวัดและการประเมินผลภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Measurement and Evaluation  
       ศึกษาหลักการประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาจีน การสร้างแบบวัดผลและประเมินผล                  
ทางการเรียนรู้ภาษาจีนบูรณาการในการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลรวมทั้งเทคนิคและวิธีการ
ออกแบบการวัดผลในรายวิชาภาษาจีน 
 
 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2553 2564 2565 
1 นางสาว       

ยุภาพร            
นอกเมือง 

อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese as a 
Foreign 
Language) 
 
 
 
ศศ.บ. ภาษาจีน 

Guangxi 
University  
for 
Nationalities
,  Guangxi, 
China.    
 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 
 

2556 
 
 
 
 
 
 

2553 

12 12 12 12 

2 นางสาว       
สายนภา  
วงศ์วิศาล 

อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to 
Speakers of 
Other 
Languages) 
 
อ.บ. (เอเชียศึกษา 
กลุ่มวิชาภาษาจีน) 
 

Minzu 
University, 
China. 
 
 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.  

2559 
 
 
 
 
 

2556 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2553 2564 2565 
3 นายนพพล  

จันทร์กระจ่าง
แจ้ง 

อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to 
Speakers of 
Other 
Languages) 
 
ศษ.บ. (การสอน
ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
 
B.A. (Teaching 
Chinese 
as a Foreign 
Language) 

Fudan 
University, 
China. 
 
 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 
 
 
Yunnan 
University, 
China. 
 
 

2560 
 

 
 
 
 
2558 
 
 
 
2557 

12 12 12 12 

4 Miss Guo 
Yuhui 

อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to 
Speakers of 
Other 
Languages) 
 
B.Eng. 
(Bioengineering) 

Yunnan 
University, 
China. 
 
 
 
Nanyang 
Normal 
University, 
China. 
 

2561 
 
 
 
 
 

2554 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2553 2564 2565 
5 Miss Cai 

Shuying 
อาจารย์ M.A. 

(International 
Chinese 
Education) 
 
B.A. (English) 

Sichuan 
Normal 
University, 
China. 
 
Sichuan 
Internationa
l Studies 
University, 
China. 
 

2558 
 
 
 
 

2556 

12 12 12 12 

 
 
3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางสาวยุภาพร 

นอกเมือง 
อาจารย์ M.A. (Teaching 

Chinese as a 
Foreign 
Language) 
 
 
ศศ.บ. ภาษาจีน 

Guangxi 
University for 
Nationalities,  
Guangxi, 
China, 2556. 
 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 
2553. 
 
 
 
 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
2 นางสาวสายนภา  

วงศ์วิศาล 
อาจารย์ M.A. (Teaching 

Chinese to 
Speakers of 
Other 
Languages) 
 
อ.บ. (เอเชียศึกษา 
กลุ่มวิชาภาษาจีน) 

Minzu 
University, 
China, 2559. 
 
 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 
2556. 
 

12 12 12 12 

3 นายนพพล  
จันทร์กระจ่าง
แจ้ง 

อาจารย์ M.A. (Teaching 
Chinese to 
Speakers of 
Other 
Languages) 
 
ศษ.บ. (การสอน
ภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
 
B.A. (Teaching 
Chinese 
as a Foreign 
Language) 
 
 
 
 
 
 
 

Fudan 
University, 
China, 2560. 
 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 
2558. 
 
 
Yunnan 
University, 
China, 2557. 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
4 Miss Guo 

Yuhui 
อาจารย์ M.A. (Teaching 

Chinese to 
Speakers of 
Other 
Languages) 
 
B.Eng. 
(Bioengineering) 
 

Yunnan 
University, 
China, 2561. 
 
 
 
Nanyang 
Normal 
University, 
China, 2554. 
 

12 12 12 12 

5 Miss Cai 
Shuying 

อาจารย์ M.A. 
(International 
Chinese 
Education) 
 
B.A. (English) 

Sichuan 
Normal 
University, 
China, 2558. 
 
Sichuan 
International 
Studies 
University, 
China, 2556. 
 

12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

       ไม่มี 
 

3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครู 
ผู้สอนนอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานอาจารย์ผู้สอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้ สอนมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับใดระดับหนึ่ง หรือต้องผ่านการ
อบรมมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
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 2)  มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
 3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรือ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา 
หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 3 ชิ้นงาน กรณีบทความ อย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 3 ปีย้อนหลัง 
 4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 
ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 3 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา ภายใน 3 
ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 1-4 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
ประกอบด้วย การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดย
อิสระ ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท า
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน                       
ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในชั้นเรียน 
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2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน  และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการเรียนรู้                                    
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
 

4.2 ช่วงเวลา 
4.2.1  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่  2         ปีการศึกษาที่  1  
4.2.2  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาที่  2        ปีการศึกษาที่  2  
4.2.3  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ภาคการศึกษาที่  2         ปีการศึกษาที่  3  
4.2.4  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่  1       ปีการศึกษาที่  4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  290 ชั่วโมง  
(40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 5 วัน) 

 
5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่ 
   (1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 
 (2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ 
ดังต่อไปนี้ 

ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
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ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์
พระราชา 

ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์
สุจริตและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์

โดยไม่มีความพร้อม 
ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภา

นักเรียน  
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 

 2) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
      (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
 (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
 (4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
 (5) กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 (6) กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 
 
6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

 6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
         ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
  6.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
          6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน 

6.3 ช่วงเวลา  
      ปีการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาที ่4 
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6.4 จ านวนหน่วยกิต 
139 หน่วยกิต 

6.5 การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ 2 
ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการ
ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
      6.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น 
โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 
 
 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถด้านการสอน นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตาม

ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สามารถใช้ คอมพิว เตอร์ ร วมถึ ง โปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มี
ทักษะการฟั ง  พูด  อ่าน  เขี ยน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ เรียน  เข้าใจ
ธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

1.2 ความสามารถด้านวิชาการ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชา
ของการสอน  จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด
และการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้



42 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ในการเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชา
อ่ืนๆ ได้  

1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความ
พอเพียงและลักษณะความเป็นไทย 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และ
มีศีลธรรม  

1.4 ด้านบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์
ที ่ด ีสามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงาน
สอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
เสมอต้นเสมอปลาย  มีจิตสาธารณะและสามารถ
บริหารจัดการงานของตนเองได ้ แต ่งกายสุภาพ
เรียบร้อย  

1.5 มีจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความ
เป็นครูในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร และจัดโครงการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
 3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
 4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
 5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
 6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)  
 7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
 8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง  
(Authentic Approach) 
 2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
 4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
 6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
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ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ใน
การประยุกต์ใช้ 

 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน 

 4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
 4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
 8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
(Work-Integrated Learning: WIL)  
 9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning)  
 10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
 12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
    

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
 2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
 3) การเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
 4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
 5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
(Work-Integrated Learning: WIL)  
 7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
 8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
 9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
 11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
 2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
 2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม  
  2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
 3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
 4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  
(Reflective thinking) 
 5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
(Work-Integrated Learning: WIL) 
 6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
 7)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
 3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ   
ด้านการศึกษา 
 2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
 2.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน      
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน     
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี              
ข้อจ ากัดทางกาย  

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที ่21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 



49 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

          2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
(Work-integrated learning: WIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธี
สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
(Work-Integrated Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
 
 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
1. ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู                         
2. ETP105 คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็น
คร ู

                        

3. ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู                         
4. ETP107 การออกแบบและการพัฒนา

หลักสูตร 
                        

5. ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                         
6. ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

ล าดับ รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
7. ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิด 
                        

8. ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว                         
9. ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

และดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
                        

10. ETP302 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

                        

11. ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนรู้ 

                        

12. ETP306 การบริหารการศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

ล าดับ รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
13. ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม                         
14. ETP322 การศึกษาในอาเซียน                         
15. ETP323 การวิจัยทางการศึกษา                         
16. ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                         
17. ETP325 การวางแผนและการบริหาร

โครงการพัฒนาการศึกษา 
                         

18. ETP403 คุรุนิพนธ์                         
19. ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                            
20. ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                            
21. ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                            
22. ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                            
23. ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา                          
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
24. ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการ

เรียนรู้ 
                        

25. ETP424 รูปแบบและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

                         

26. ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา 

                        

27. ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1                         
28. ECN204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2                         
29. ECN205 การอ่านภาษาจีน 1                         
30. ECN111 ภาษาจีนระดับต้น 1                         
31. ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน                         
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
32. ECN121 ภาษาจีนระดับต้น 2                         
33. ECN211 ภาษาจีนระดับกลาง                         
34. ECN212 การเขียนภาษาจีน                          
35. ECN221 ภาษาจีนระดับสูง                         
36. ECN222 ไวยากรณ์จีน                         
37. ECN223 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ

จีน 
                        

38. ECN307 การอ่านภาษาจีน 2                         
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

ล าดับ รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
39. ECN316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา

และวรรณคดีจีนโบราณ 
                        

40. ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน                         
41. ECN318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

การสอนภาษาจีน 
                        

42. ECN321 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 

                        

43. ECN322 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน                         
44. ECN323 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการ

สอนภาษาจีน 
                        

45. ECN421 ประวัติศาสตร์จีน                         
46. ECN422 การแปลภาษาจีน                           
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ล าดับ รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัด 
การเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
47. ECN423 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน                         
48. ECN424 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาจีน 
                        

49. ECN425 การวิเคราะห์และพัฒนา
แบบเรียนภาษาจีน 

                        

50. ECN426 การวัดและการประเมินผล
ภาษาจีน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี 
 

 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
   2) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 
4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 นักศึกษารู้ เข้าใจหลักการและมีทักษะภาษาจีนขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียน 
2 นักศึกษาสามารถช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน                

รวมทั้งเตรียมสื่อการสอนภาษาจีน 
3 นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาจีนในศตวรรษท่ี 21 
4 นักศึกษามีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่าระดับ HSK 4 และสามารถจัดการเรียนรู้ภาษาจีน          

โดยบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ภาษาจีน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ         

คุณค่าความเป็นอาจารย์ รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเข้าโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุ
ศาสตร์  

1.2 ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการ
พัฒนานักศึกษา เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตวิธีการสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในหลักสูตร 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์             
ในหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  

2.1.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์  ผลิตและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
กรณีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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ส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษได้งานท าหรือ
มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
     คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย  
อันเกี่ยวเนื่องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับ
นักศึกษาอีกท้ังใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
 3.3.1 การรับนักศึกษา 

    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
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   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

 4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
 



62 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    อาจารย์มีผลงานวิชาการ 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะครุศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่ประสานงานอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผล       
การเรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
 

4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา       
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน                    
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 4 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 
 
 



64 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    5.3) ประเมินกระบวนการ 
    5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) โดยด าเนินการดังนี้ 
    
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

     คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
     คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน 
การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องส าหรับการเรียนการสอน 22 

2 
สถานศึกษาเครือข่ายส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านตามเกณฑ์
ของคุรุสภา 

188 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 120 
4 Notebook 13 
5 LCD Projector 24 
6 ห้องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 
7 ล าโพงขยาย 15 

 
1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน

วิชาการทาง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมี
วารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 
2,000 เล่ม ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน           
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ



66 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อจัดหา
หนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมิน
ความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
               2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีที่ 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 
 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน และก าหนดให้คณาจารย์เขียน 
มคอ.3 ทุกรายวิชาที่สอน และให้ปรับปรุงให้ปัจจุบันทุกภาคการศึกษา 

1.1.2 ส่วนช่วงหลังการสอน คณะจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

1.1.3 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย  
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และ

วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของคณะ 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 
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จากการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
และจาก มคอ.7 พร้อมทั้งวิเคราะห์ทบทวนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตรจะท าให้
ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชา
ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
ย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี 
ทัง้นี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน                      
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี ” หมายความว่ า อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี           ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  



73 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย                                   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร          ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตร 

“นายทะ เบี ย น ”  หมายความว่ า  ผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จ า กมหาวิ ท ย าลั ย                                      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของนักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                                  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี                             
การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ                  
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา                         
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา                           
จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต                     
จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว                  
ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 

หมวด 1 
ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
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9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน                         
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ เกี่ยวกับ                                  

การจัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
 
 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเ ร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงาน
วิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)       
ทุกสาขาวิชา  

 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน                          

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม             (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)       
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาดูแล 
สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้า
ในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  โดยแต่
ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อ
จากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษา
ภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า                      

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ                                     

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ                                   

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี ้

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และภาคฤดู
ร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็น
การจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การ
สอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ  ( International Education)  เป็นการจัด
การศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  ( The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด 3 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต  
19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 



79 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาค
การศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกนิ 9 ปีการศึกษา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
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22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  

23.1 ส า เร็ จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักศึกษาเต็ม เวลา หมายถึ ง  นักศึกษาที่มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน                       
9 หน่วยกิต 

25.2 นักศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึ ง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนไม่
น้อยกว่า       9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ    
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาค
ฤดูร้อน ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอนให้แก่
นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น 

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด                       

จะถูกปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 



82 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 
ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ ์

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได ้
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ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค

การศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
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32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         
3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษาภาค
ฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและการ
ประเมินผล 

 
 

หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น       จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชา
นั้น ๆ ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้
ได้รับผลการเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้า

ผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 
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หมวด 7 
การวัดและการประเมินผล 

 
ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
ในรายวิชาใดต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
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ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

 
ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน
เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      

37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก
รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา
เป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะ
ไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดี  ที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 
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ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านัน้ 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 
 
 

หมวด 8 
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

 
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 

48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
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48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9 การ
เทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย

ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี และ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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หมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า สาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้                  
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รั บความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างานเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ์
ท างาน        จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  
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53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทึกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ          ให้บันทึกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย 

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนราย 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น        1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น           1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน 1 ภาค

การศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบ
ก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียน
ใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
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59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 ยกเว้น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็นภาค
การศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี   
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การ

ประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  
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62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร

แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”    ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษา เรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  



95 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันในแต่

ละคณะ 
 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาศึกษา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เ รียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ท า
ให้นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักษะด้านภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถึงไม่มีรายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกร ายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  คณาจารย์คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมศึกษา
อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  
 

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บน โลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม  การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณศีึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
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9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     

ในชั้นเรียน 
2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 

และฐานข้อมูลต่างๆ  
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ที ่ รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           
2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ           
3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           
4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           
5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์           
6 VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ที ่ รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           
10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ           
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 14.00 น. 
ครั้งที่ 4/2561  

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้อง 7102 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์  

 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง 
2. อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล 
3. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
4. อาจารย์ Guo Yuhui 
5. อาจารย์ Cai Shuying 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
          ไม่มี 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ก าหนดการส่งเกรดวันสุดท้าย ภายในวันที่ 4 มกราคม 2561 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
   1.2 ก าหนดส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่1/2561 ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
   1.3 แจ้งเปิดภาคเรียน 2/2561 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯจะเปิดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษา 2/2561 ในวันที่ 14 มกราคม 2561 จึงขอให้อาจารย์เตรียมวางแผนการสอน 
และส่งมคอ.3 ในภาคการศึกษา 2/2560 ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 ให้ที่ประชุมรับรอง      
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 การปรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ตามวงรอบ หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน จะต้องด าเนินการปรับหลักสูตร 
เนื่องจากครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขในส่วนของ
ชื่อรายวิชาและรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี21  
   4.2. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561                
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  
1. อาจารย์ ดร.ศศิณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ                   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย์ ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
3. อาจารย์ ดร.มนธนัตถ์ สินธร อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
โดยอาจารย์ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้อัน
เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการจัดท าหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 
 มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   4.3 การพิจารณาหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี 

ตามที่อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ เข้าร่วมประชุม         
แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 
2561      ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ         (4 ปี) ร่วมพิจารณาปรับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเอก ให้เป็นไปตาม 
มคอ.1 สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 (ฉบับร่าง)  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติให้ปรับจ านวนหน่วยกิตใน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)  

4.4 การประชุมเพ่ือวางแผนการจัดโครงการครูพ่ีเลี้ยงของสาขาภาษาจีน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ กับโรงเรียนบางปะ
อิน (ราชานุเคราะห์) ระยะที่ 2 

 ตามที่หลักสูตรได้จัดโครงการครูพ่ีเลี้ยงของสาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ      วไลยอลงกรณ์ฯ กับโรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์) ในระยะที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น 
เพ่ือให้การจัดโครงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาภาษาจีน จึงได้วางแผนเพ่ือ
จัดโครงการในระยะที่ 2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานใน “กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ภาษาจีนและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน” ที่ประชุมเสนอให้ประสานงานกับ
โรงเรียน และจัดกิจกรรมในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 
 มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม ในโครงการ “การสอนภาษาจีนและ

ใบรับรองการ 
                                สอนภาษาจีน” ณ Jinan Universityเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐ          
                                ประชาชนจีน  
 เนื่องด้วย Jinan University เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัด
อบรม         ในโครงการ “การสอนภาษาจีนและใบรับรองการสอนภาษาจีน” ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันที่          24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
พัฒนาการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร
และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนจึงมีมติให้อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง
เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชมุเวลา 18.00 น. 

 
..............................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                     (อาจารย์สายนภา  วงศ์วิศาล) 
                                                                   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

                                     ..........................................ประธานที่ประชุม 
                                                                     (อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง) 
                                       ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
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รายงานการประชุม สาขาวิชาภาษาจีนคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้อง 7102 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 14.00 น. 

 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง 
2. อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล 
3. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
4. อาจารย์ Guo Yuhui 
5. อาจารย์ Cai Shuying 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
         ไม่มี 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561    
                             เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561               
                                           เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
เสนอให้        ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณาจ านวนหน่วยกิ
ตของตลอดหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้
เป็นไปตาม มคอ.1  สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 (ฉบับร่าง) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติให้ปรับจ านวนหน่วยกิตใน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรใหม่ 
ปี พ.ศ. 2557   

(5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2562  

(4 ปี) 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 139 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 30 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 137 106 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 43 
               2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 35 28 
               2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 6 3 
              2.1.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 12 

       2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 60 
               2.2.1) วิชาเอกบังคับ 70 48 
     2.2.2) วิชาเอกเลือก 8 12 
             2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอกและวิชาเอก

เลือกเพ่ิมเติม 
4 - 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 6 
รวม 173 139 

 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1 อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ที่เป็นมติจากคณะจัดท าหลักสูตรส่วนกลางได้เสนอไว้ ได้แก่ รายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 
(ภาษาจีน) พร้อมทั้งร่วมกันก าหนดรหัสวิชาแต่ละวิชา ดังนี้ 

 
วิชาเอกภาษาจีน 60 หน่วยกิต 
วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 48 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking 1  
ECN204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking 2  
ECN205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

 Chinese Reading 1  
ECN111 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 

 Basic Chinese 1  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Phonology  
ECN121 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 

 Basic Chinese 2  
ECN211 ภาษาจีนระดับกลาง 3(2-2-5) 

 Intermediate Chinese  
ECN212 การเขียนภาษาจีน  3(2-2-5) 

 Chinese Writing  
ECN221 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Chinese  
ECN222 ไวยากรณ์จีน 3(2-2-5) 

 Chinese Grammar  
ECN223 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3(2-2-5) 

 Introduction to China  
ECN307 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

 Chinese Reading 2  
ECN316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ 3(2-2-5) 

 Introduction to Classical Chinese and Chinese 
Literature 

 

ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Art and Culture  

ECN318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Technology and Innovation for Chinese Teaching  

ECN321 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  3(2-2-5) 
 Chinese for HSK Test  
   
    2.2.2) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          12     หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN322 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Chinese Teaching Methodology  
ECN323 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Research and the Innovative Development 
Of Chinese Teaching 

 

ECN421 ประวัติศาสตร์จีน 3(2-2-5) 
 History of China  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECN422 การแปลภาษาจีน   3(2-2-5) 

 Chinese Translation  
ECN423 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 3(2-2-5) 

 Evolution of Chinese Characters  
ECN424 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน 3(2-2-5) 

 Management of Learning Activities for Chinese 
Language 

 

ECN425 การวิเคราะห์และพัฒนาแบบเรียนภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Analysis and Development for Chinese Textbook  

ECN426 การวัดและการประเมินผลภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Measurement and Evaluation  
   

4.2 อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาภาษาจีน 
มติที่ประชุม คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติจัดวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน ดังนี้ 
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การจัดแผนการศึกษา 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เอกบังคับ) 

ECN111 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน 3(2-2-5) 
ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 23 
 
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

 ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(เอกบังคับ) 
ECN121 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
ECN204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
ECN205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาในการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(เอกบังคับ) 
ECN211 ภาษาจีนระดับกลาง 3(2-2-5) 
ECN212 การเขียนภาษาจีน  3(2-2-5) 
ECN307 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เอกบังคับ) 

ECN221 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) 
ECN222 ไวยากรณ์จีน 3(2-2-5) 
ECN223 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 23 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(เอกบังคับ) 
ECN316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีน

โบราณ 
3(2-2-5) 

ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
ECN318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx เลือกเสรี 3 
รวมหน่วยกิต 19 

 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 (เอกบังคับ) 

ECN321 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เอกเลือก) 

ECN322 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
ECN323 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx เลือกเสรี 3 
รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
(วิชาชีพครู)    

รวมหน่วยกิต 6 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ETP403 คุรนุิพนธ์   1(0-2-1) 
xxxx วิชาชีพครูเลือก 3 (x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(เอกเลือก) 

ECN421 ประวัติศาสตร์จีน 3(2-2-5) 
ECN422 การแปลภาษาจีน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 10 
 
มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ  
   ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

..............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                               (อาจารย์สายนภา  วงศ์วศิาล) 
                                                                   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

                                          ..........................................ประธานที่ประชุม 
                                               (อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง) 

                                     
            ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ช่ือ นางสาวยุภาพร  นามสกุล  นอกเมือง 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.A. (Teaching Chinese as a 

Foreign Language) 
Guangxi University  for 
Nationalities,  Guangxi, 
China.    

2556 

ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553 
 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
- 

1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
- 

1.3.3  บทความทางวิชาการ  
ยุภาพร นอกเมือง, Guo YUhui, Cai Shuying และธรรมปวัลย์ เกษมทะเล . (2561). วัฒนธรรม             

การดื่มชาของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 
18 – 19 ตุลาคม 2561. (1304-1312). ปทุมธานี .  มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ประพรรธน์ พละชีวะ, ยุภาพร นอกเมือง, ฐิติกานต์ ชูประดิษฐ์ และสายนภา วงศ์วิศาล. (2559).            
 การพัฒนาทักษะการออกแบบงานน าเสนอด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเครื่องมือระดมสมอง
 อิ เล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยี                          
 เพื่อการ เรียนรู้. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา
 แห่งชาติ  ครั้ งที่  41 และนานาชาติ  ครั้ งที่  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                            
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ . 8-9 ธันวาคม 2559. (210-219).ปทุมธานี . มหาวิทยาราชภัฏ                
 วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 
1.3.4 ส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  

   - 
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1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
4 ปี 

 
1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน 
1.5.2 วิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 
1.5.3 วิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 
1.5.4 วิชาการอ่านภาษาจีน 2 
1.5.5 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาจีน 
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2.  ชื่อ  นางสาวสายนภา           นามสกุล  วงศ์วิศาล 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.A. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages) 
Minzu University, 
China. 

2559 

ปริญญาตรี อ.บ. (เอเชียศึกษา กลุ่มวิชาภาษาจีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2556 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 

2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
                     - 

2.3.3  บทความทางวิชาการ  
สายนภา วงศ์วิศาล. (2561). การศึกษาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนบางปะอิน                      
 (ราชานุเคราะห์๑) . ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม                  
 การจัดการ :  การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล”. มหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
 วไลยอลงกรณ์. 1 มิถุนายน 2561. (635-644). ปทุมธานี. มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ประพรรธน์ พละชีวะ, ยุภาพร นอกเมือง, ฐิติกานต์ ชูประดิษฐ์ และสายนภา วงศ์วิศาล. (2559). การ
 พัฒนาทักษะการออกแบบงานน าเสนอด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเครื่องมือระดมสมอง
 อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการ
 เรียนรู้. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ            
 ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
 8-9 ธั น ว า คม  2559. (210-219). ป ทุ ม ธ า นี .  ม ห า วิ ท ย า ร าช ภั ฏ ว ไ ล ย อล งก รณ์                         
 ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
       2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

- 
2.4  ประสบการณ์ในการสอน 

3 ปี 
2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาจีนศึกษา 
2.5.2 วิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 2 
2.5.3 วิชาการสอนวิชาทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีน 
2.5.4 วิชาการแปลภาษาจีน 1 
2.5.5 วิชาการอ่านภาษาจีน 1 
2.5.6 วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน 
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3.  ชื่อ  นายนพพล            นามสกุล  จันทร์กระจ่างแจ้ง 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.A. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages) 
Fudan University, 
China. 

2560 
 

ปริญญาตรี ศษ.บ. (การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 

2558 
 

B.A. (Teaching Chinese 
as a Foreign Language) 

Yunnan University, 
China. 

2557 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
  - 
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง. (2561). การศึกษาค้นคว้าของไหว้เจ้าในเทศกาลส าคัญของชาวไทย               
เชื้อสายจีนในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. เดือนมกราคม – มิถุนายน. 2561 : 39-52.        

    
3.3.3 บทความทางวิชาการ 

นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง. (2560). ชาวไทยเชื้อสายจีนเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างไร.  
          นิตยสารแม่น้ าโขง. ฉบับที่ 184. เดือนตุลาคม. 2560 : 47-48.       
 
 3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
  - 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
2 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาการแปลภาษาจีน 2 
3.5.2 วิชาภาษาจีนในสื่อต่างๆ 
3.5.3 วิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 
3.5.4 วิชาภาษาจีนระดับกลาง 1 
3.5.5 วิชาการศึกษารายบุคคลด้านการสอนภาษาจีน 
3.5.6 วิชาสัมมนาส าหรับครูสอนภาษาจีน 
3.5.7 วิชาการวิเคราะห์แบบเรียนจีน 
3.5.8 วิชาการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน 
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4. ชื่อ  Miss Yuhui        นามสกุล  Guo 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.A. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages) 
Yunnan University, 
China. 

2561 
 

ปริญญาตรี B.Eng. (Bioengineering) 
 

Nanyang Normal 
University, China. 

2554 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
  - 
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

- 
4.3.3  บทความทางวิชาการ  

ยุภาพร นอกเมือง, Guo YUhui, Cai Shuying และธรรมปวัลย์ เกษมทะเล . (2561). วัฒนธรรม              
การดื่มชาของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 
18 – 19 ตุลาคม 2561. (1304-1312). ปทุมธานี .  มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
 

 4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
                  - 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
1 ปี 

 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาสัทศาสตร์ภาษาจีน 
4.5.2 วิชาภาษาจีนระดับสูง 1 
4.5.3 วิชาการสอนวิชาวัฒนธรรมและประเพณีจีน 

 4.5.4 วิชาการสอนวิชาอักษรจีน 
4.5.5 วิชาภาษาจีนโบราณ 
4.5.6 วิชาภาษาจีนระดับกลาง 2 
4.5.7 วิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 
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5. ชื่อ  Miss Shuying        นามสกุล  Cai 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.A. (International Chinese 

Education) 
Sichuan Normal 
University, China. 

2558 

ปริญญาตรี B.A. (English) Sichuan International 
Studies University, China. 

2556 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 - 

5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
-  

5.3.3  บทความทางวิชาการ  
ยุภาพร นอกเมือง, Guo YUhui, Cai Shuying และธรรมปวัลย์ เกษมทะเล . (2561). วัฒนธรรม              

การดื่มชาของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 
18-19 ตุ ล าคม  2561. (1304-1312). ปทุมธานี .  มหาวิทยาราชภัฏว ไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 
 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
   - 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
1 ปี 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1 วิชาการสอนวิชาทักษะการอ่าน-การเขียนภาษาจีน 
5.5.2 วิชาปรัชญาจีน 
5.5.3 วิชาภาษาจีนระดับสูง 2 
5.5.4 วิชาระบบค าภาษาจีน 
5.5.5 วิชาการเขียนภาษาจีน 1 
5.5.6 วิชาการเขียนภาษาจีน 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก                  
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎระเบียบองค์กรและ
สังคม 

4.60 0.49 

2. มีความรับผิดชอบ 4.60 0.49 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.47 0.50 
4. มีความเสียสละ 4.73 0.44 
5. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.80 0.40 

รวม 4.64 0.04 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 

4.64 และ SD = 0.04) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มาก

ที่สุด (�̅�= 4.80 และ SD = 0.40) รองลงมาคือ มีความเสียสละ (�̅� = 4.73 และ    SD = 0.44)  มี
ระเบียบ วินัย เคารพกฎระเบียบองค์กรและสังคม (�̅� = 4.60 และ SD = 0.49) มีความรับผิดชอบ 
(�̅� = 4.60 และ           SD = 0.49) มีความซื่อสัตย์สุจริต (�̅� = 4.47 และ SD = 0.50)  
2. ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. เป็นผู้มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างเป็นระบบ 4.40 0.61 
2. มีความรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 
4.20 0.75 

3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพ 

4.53 0.50 

4. ตระหนักถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ 

4.33 0.60 

5. มีความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับตามหลักวิชาชีพ 

4.73 0.44 

รวม 4.44 0.12 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับตามหลักวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.44 และ SD = 0.12) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับตามหลักวิชาชีพ มากที่สุด (�̅� = 4.73 และ SD = 0.44) 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. มีความสามรถในการสืบค้นข้อมูล ประเมินผล 
และวิเคราะห์เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง 

4.27 0.57 

2. มีความสามารถใช้ข้อมูลช่วยแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

4.33 0.70 

3. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.20 0.83 

4. มีความสามารถในการใช้ผลจากการตัดสินใจเป็น
ข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ 

4.47 0.50 

5. มีความสามารถในการปรับปรุง พัฒนาวิธี
ปฏิบัติงานประจ ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

4.67 0.47 

รวม 4.39 0.15 
สรุป  ในภาพรวมผู้ ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาในระดับมากที่สุด               

(�̅� = 4.39 และ SD = 0.15) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความสามารถในการปรับปรุง 

พัฒนาวิธีปฏิบัติงานประจ ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มากที่สุด ( �̅� = 4.67 
และ SD = 0.47) 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 4.20 0.65 
2. มีความสามารถในการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ใน

การแก้ปัญหา 
4.20 0.65 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.27 0.77 
4. มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

บนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
4.13 0.72 
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5. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง   

4.73 0.44 

รวม 4.31 0.13 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.31 และ SD = 0.13) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.73 และ SD = 0.44)  

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. มีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจประเด็น
ปัญหาต่างๆ 

4.33 0.47 

2. มีความสามารถน าเทคนิคทางสถิติ  คณิตศาสตร์ 
มาประยุกต์ใช้ในงานอย่างเหมาะสม 

4.40 0.49 

3. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประมวลผล แปลผลได้อย่างเหมาะสม 

4.33 0.70 

4. มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งพูด เขียน อธิบาย
ความ อย่างเหมาะสม 

4.47 0.50 

5. มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบในการน าเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.67 0.47 

รวม 4.44 0.10 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.44 และ SD = 0.10) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีมีความสามารถเลือกใช้รูปแบบ

ในการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด (�̅� = 4.67 และ SD = 0.47) รองลงมาคือ มี
ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งพูด เขียน อธิบายความ อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.47 และ SD = 0.50) 
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1. ความรู้ความเข้าใจหลักวิชาการ และวิชาชีพใน

สาขาวิชาที่เรียน 
4.47 0.62 

2. ความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 4.27 0.57 
3. ความสามารถในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา

ที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน 
4.13 0.81 

4. มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในด้านวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.53 0.50 

5. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.33 0.70 
รวม 4.35 0.12 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด               
(�̅� = 4.35 และ SD = 0.12) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในด้าน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มากที่สุด (�̅� = 4.53 และ SD = 0.50)  
 
7. ด้านอัตลักษณ์ “ความโดดเด่นด้านภาษาจีน” 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. มีความรอบรู้เกี่ยวกับภาษาจีน 5.00 0.00 
2. ทักษะในการใช้ภาษาจีนที่จ าเป็นต่อการท างาน

และติดต่อสื่อสาร 
4.80 0.40 

3. ความช านาญในการใช้ภาษาจีนในการประกอบ
วิชาชีพ 

4.87 0.34 

4. ความสามารถในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ใหม่ด้านภาษาจีนเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 

4.67 0.47 

10. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้สื่อ
ภาษาจีนต่างๆ 

4.73 0.44 

รวม 4.81 0.19 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมี อัตลักษณ์ความโดดเด่นด้านภาษาจีน                   
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.81 และ SD = 0.19) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรอบรู้เกี่ยวกับภาษาจีน 
มากที่สุด (�̅� = 5.00 และ SD = 0.00)  
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 ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
1) ชื่อหลักสูตร 1) ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education 
Program in Chinese 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education 
Program in Chinese  

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาจีน) 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาจีน)  
 ชื่อย่อ: ค.บ. (ภาษาจีน)  ชื่อย่อ: ค.บ. (ภาษาจีน)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of 

Education (Chinese) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of 

Education Program in 
Chinese  

 ชื่อย่อ: B.Ed. (Chinese)  ชื่อย่อ: B.Ed. (Chinese)  
3) วิชาเอก  3) วิชาเอก  

ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ Chinese ภาษาอังกฤษ Chinese  

 
2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรใหม่ 
ปี พ.ศ. 2557   

(5 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2562  

(4 ปี) 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 139 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 30 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 137 103 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 43 
               2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 35 28 
               2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 6 3 

              2.1.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 12 
       2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 60 
               2.2.1) วิชาเอกบังคับ 70 48 
     2.2.2) วิชาเอกเลือก 8 12 
      2.2.3) วชิาการสอนวิชาเอกและวิชาเอกเลือกเพ่ิมเติม 4 - 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 6 
รวม 173 139 

 
3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
กลุ่มวิชาเอก 

ECN104    การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)            
     Chinese Listening and Speaking 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
            กระบวนการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีน ประกอบด้วย ความหมายและความส าคัญของการ
ฟังและการพูดภาษาจีน กระบวนการเรียนรู้การฟังภาษาจีน 
กระบวนการเรียนรู้การพูดภาษาจีน ฝึกการฟังและพูด โดย
การให้ข้อมูล เกี่ ยวกับตนเองและผู้ อ่ื น  การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันอย่างง่าย การออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้อง ฝึก
สนทนาในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

ECN104  การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
   Chinese Listening and Speaking 1 
 ฟังและพูดบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
แนะน าตัวเอง การเล่าเรื่องราวสั้นๆ โดยการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและผู้ อ่ืนอย่างง่าย การออกเสียงให้
ชัดเจนถูกต้อง ฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่ก าหนด โดย
ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานในการฝึกการ
ฟังและการพูด 

ECN101      ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 3(2-2-5)                       
       Basic Chinese 1  
             ศึกษาการออกเสียงภาษาจีนกลางทั้งหนวยเสียง
สระ พยัญชนะ วรรณยุกต และสัทอักษรจีนระบบพินอิน 
(Pinyin) การฟง การพูด การอานและการเขียนจากค าศัพทที่
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ศึกษาอักษรจีนอยางนอย 500 ค า การ
ใช้พจนานุกรม จีน-ไทย 
 

ECN111 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 
  Basic Chinese 1  
 ศึกษาการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนขั้น
พ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน ๓๐๐ ค า ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยค
พ้ืนฐาน 

ECN103         สัทศาสตร์ภาษาจีน          3(3-0-6) 
                    Chinese Phonetics 
            ศึกษาเกี่ยวกับเสียงโดยเนนทางดานสรีรสัทศาสตร 
ฝกการ ออกเสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต เสียง
หนัก-เบา และระเบียบวิธีการผันวรรณยุกต์ การถายทอดเสียง
เหลานั้นเปน สัญลักษณทางสัทศาสตร การฟังเพ่ือจ าแนกเสียง 
วิเคราะห์ความแตกต่างของค าที่ออกเสียงคล้ายหรือเหมือนกัน
ในบริบทต่างๆ การออกเสียงค า ประโยค และย่อหน้า และ
ศึกษาปญหาการออกเสียงภาษาจีนส าหรับนักเรียนไทย 

ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน 3(2-2-5) 
  Chinese Phonology  
 ศึกษาหลักสัทศาสตร์ภาษาจีนกลางเบื้องต้น 
ฝึ ก ฝ น ก า ร ออก เ สี ย ง  ก า ร อ่ า น แ ล ะก า ร เ ขี ย น                 
สัท อักษรภาษาจีน ( พินอิน) ซึ่ งประกอบไปด้วย 
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์  ตามหลักการทาง
ภาษาศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เสียง
ม้วนลิ้น และเงื่อนไขหรือข้อควรระวังต่างๆในการใช้สัท
อักษรภาษาจีน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
กลุ่มวิชาเอก 

ECN303  การสอนวิชาระบบเสียงภาษาจีน    2(1-2-3) 
   Teaching of Chinese Phonology  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
2   
 ศึกษาความรู พ้ืนฐานของการออกเสียงในภาษาจีน 
หนวยเสียง เสียงพยัญชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกต
รวมทั้งโครงสร้างพยางค์ของระบบเสียงภาษาจีนกลาง การลง
เสียงหนักเบาและท านองเสียง เน้นการแก้ไขการออกเสียง 
รวมถึงหลักและวิธีสอนการออกเสียงภาษาจีน 
 

 
 

ECN102  ภาษาจีนพื้นฐาน 2                 
3(2-2-5) 
           Basic Chinese 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN101 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 
            ศึกษาค าศัพทที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ิมขึ้นอีก 700 
ค า เรียนรูไวยากรณ์พ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟงการพูดการอาน
และการเขียนภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ECN121 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 
  Basic Chinese 2  
 ศึกษาหลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน
ขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน ๖๐๐ ค า การใช้
ศัพท์ วลี และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น พร้อม
ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย 
 

ECN204    การฟังและการพูดภาษาจีน 2   3(2-2-5) 
     Chinese Listening and Speaking 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN104 การฟังและการพูด
ภาษาจีน 1 
 ฟังและพูดภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น การฟัง พูดสรุป
ใจความส าคัญ สนทนาเรื่องราวในชีวิตประจ าวันที่ซับซ้อนขึ้น 
การใช้ค าศัพท์ ส านวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
ก าหนด 

ECN204   การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
    Chinese Listening and Speaking 2 
 ฟังและพูดจากบทสนทนาหรือเรื่องราวที่มี
ความยาวและความซับซ้อนมากขึ้น เรียนรู้กระบวนการ
แบบเชิงรุก (Active learning) และเทคนิคการจับ
ใจความโดยการคาดเดาความเป็นไปได้จากเนื้อหาของ
สิ่งที่ฟัง สรุปใจความส าคัญ การพูดสนทนาโต้ตอบโดย
สมมุติเหตุการณ์ตามหัวข้อที่ก าหนด 
 ECN406 ภาษาจีนในสื่อต่างๆ      2(1-2-3) 

   Chinese in Mass Media 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
                  ฝกอานบทความในหนังสือพิมพ นิตยสาร
ภาษาจีนโดยเนนความเขาใจ รวมทั้งฟงขาววิทยุ โทรทัศนและ
สื่อรูปแบบตางๆ เพ่ือจับใจความและสรุปความ 
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ECN311       การฟังข่าวและสารคดีจีน     2(2-0-4) 
                  Chinese News and Documentary  
                  Listening 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
1 
             ศึกษาศัพท์และส านวน การฟังข่าวและสารคดีทาง
วิทยุและโทรทัศน ์
 

 

ECN205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5)                       
  Chinese Reading 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1  
            กระบวนการ เรี ยนรู้ ทั กษะการ อ่านภาษาจีน 
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  การอ่าน ทฤษฎีการอาน 
กลวิธีการอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่าน กระบวนการอ่าน
งานเขียนประเภทต่างๆ การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการของเด็ก การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง     
การอ่าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนานิสัยรัก
การอ่าน ฝึกทักษะการอ่านจากบทความทั่วไปภาษาจีน ใหเข
าใจเนื้อหาสาระและการจับประเด็นส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
 

ECN205 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
  Chinese Reading 1  
 รู้และเข้าใจงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ 
ประกอบด้วยประกาศอนุเฉท บทบรรยาย เรียงความ
อย่างง่าย จดหมายและบทความขนาดสั้น มีทักษะการ
อ่ า น เ นื้ อ ห า บ ท ค ว า ม  จั บ ใ จ ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนได ้

ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(2-2-5)            
  Intermediate Chinese 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
 ศึกษาค าศัพท์ เพ่ิมขึ้นอีก  700 ค า  โครงสร าง  
ไวยากรณ์ และรูปประโยค ส าหรับ ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือการสื่อ
ความหมาย และโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

ECN211 ภาษาจีนระดับกลาง 3(2-2-5) 
  Intermediate Chinese  
 ใช้ค าและหน้าที่ของค าจากโครงสร้างประโยคที่
ใช้ในภาษาเขียน ศัพท์ที่ใช้บ่อยจ านวน ๘๐๐ ค า การใช้
ภาษาสื่อความหมายในระดับเป็นทางการ และใช้
ถ้อยค าส านวนได้ถูกต้องเหมาะสม 
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ECN202     ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 
  Intermediate Chinese 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN201  ภาษาจีนระดับกลาง 
1 
             ศึกษาค าศัพท์ เพ่ิมขึ้นอีก 700 ค า  โครงสร าง  
ไวยากรณ์ และรูปประโยคในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับ ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อการสื่อความหมาย และโต้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง 
 
1572302  การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
  Chinese Writing 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1571101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 
 กระบวนการ เรี ยนรู้ ทั กษะการ เขียนภาษาจี น 
ประกอบด้วย หลักท่ัวไปในการเขียน รูปแบบการเขียน การใช้
แหล่งวิทยาการเพ่ือการเขียน กระบวนการฝึกทักษะการเขียน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน การ
ตรวจสอบและการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน การสร้าง
นิสัยรักการเขียน ฝึกการเขียนรายงานและเรียงความ โดยใช
โครงสรางประโยคที่ซับซ้อน การใชค าเชื่อมขอความ และ
ส านวนที่เหมาะสม 
 

ECN212 การเขียนภาษาจีน 3(2-2-5) 
  Chinese Writing  
 ฝึกเขียนจดหมายการกรอกแบบฟอร์มบันทึก
สั้น เขียนบรรยายเหตุการณ์ เรื่องราว การเขียนแสดง
ความคิดเห็น และการเขียนสรุปใจความส าคัญเป็น
ภาษาจีนโดยใช้ค าศัพท์ โครงสร้างประโยคท่ีถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์จีนรวมถึงการใช้แบบฟอร์ม ค าเชื่อม
ข้อความ และส านวนที่เหมาะสม 

1573304  การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5)            
  Chinese Writing 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1572302 การเขียนภาษาจีน 
1  
              ศึกษาและฝกเขียนจดหมายโตตอบ เขียนบัตรเชิญ 
เขียนรายงาน เขียนเรียงความ และบทความประเภทต่างๆ 
เช่น บรรยาย เล่าเรื่อง แสดงล าดับขั้นตอนเปรียบเทียบโดยใช
โครงสรางที่ซับซอนและส านวนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่เขียน 
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ECN301  ภาษาจีนระดับสูง 1 3(2-2-5)                       
  Advanced Chinese 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN202 ภาษาจีนระดับกลาง 
2 
                      ศึ ก ษ า ค า ศั พ ท์  เ พ่ิ ม ขึ้ น อี ก  700 ค า                     
โครงสราง ไวยากรณ์ และรูปประโยค ส าหรับ ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ 
และการประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อความหมาย และ
โต้ตอบได้อย่างถูกต้อง 
 

ECN221 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) 
  Advanced Chinese   
 ค าศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์
ภาษาจีนจากงานเขียนแบบตาง ๆ     เชน บทความจาก
หนังสือพิมพ วารสาร ความเรียงและเรื่องสั้นจับใจความ
ส าคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ งที่ เรียนได้ 
เรียนรู้วงค าศัพท์ประมาณ ๑,๒๐๐ ค า หรือเทียบเท่า 
HSK ระดับ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่เรียนผ่านสถานการณ์จ าลอง 

ECN302   ภาษาจีนระดับสูง 2 3(2-2-5)            
           Advanced Chinese 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN302 ภาษาจีนระดับสูง 1 
 ศึกษาค าศัพท์  เ พ่ิมขึ้น อีก 700 ค า  โครงสร าง  
ไวยากรณ์ และรูปประโยคในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับ ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนในสถานการณ์
ต่างๆ และการประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อความหมาย 
และโต้ตอบได้อย่าง ถูกต้อง 
 
1572104 ไวยากรณ์ภาษาจีน      2(2-0-4)                        
  Chinese Grammar  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN1012 ภาษาจีนพื้นฐาน 2  
 ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะโครงสร้าง ชนิด หน้าที่ และความหมายของ
วลีและประโยค 
 

ECN222 ไวยากรณ์จีน 3(2-2-5) 
  Chinese Grammar  
 เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาจีนตั้งแต่ในระดับค า 
ชนิดของค า และหน้าที่ของค า ตลอดจนศึกษาหน้าที่
และลักษณะโครงสร้างวลีและประโยคภาษาจีน ฝึก
น าไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน วิเคราะห์
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เบื้องต้นพร้อมอธิบาย
ข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่
พบบ่อยส าหรับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
เพ่ือน าไปใช้ในการเป็นผู้ช่วยสอน 

ECN304    การสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน    2(1-2-3) 
               Teaching of Chinese Grammar 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
2 
 ศึกษาเทคนิคและแนวทางในการสอนไวยากรณ
ภาษาจีน รวมทั้งศึกษาวิเคราะหปญหาการสอนไวยากรณจีน 
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ECN105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน  3(3-0-6) 
            Introduction to China   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN101 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 
 ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ด้านภูมิศาสตร์ การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศจีนโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ECN223 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3 (2-2-5) 
   Introduction to China  
 รู้ เ บื้ อ งต้ น เ กี่ ย วกั บลั กษณะภู มิ ประ เทศ 
เศรษฐกิจการค้า ประชากร การเมืองการปกครอง 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งชนชาติ ศาสนา และการศึกษาของประเทศจีน
โดยสังเขป ผ่านกระบวนการเรียนการสอน Active 
Learning 
 

ECN307  การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5)                       
  Chinese Reading 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1572301 การอ่านภาษาจีน 1
  
          ศึกษาทฤษฎีและฝกอานบทความภาษาจีนที่ซับซอน 
ศึกษา   วิเคราะหเนื้อหา กลวิธีการอ่าน การจับใจความและ
การสรุปความจากงานเขียนประเภทต่างๆ 
 

ECN307 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
  Chinese Reading 2  
 รู้และเข้าใจการอ่านงานเขียนต่างๆ ที่ยากและ
ซับซ้อนยิ่ งขึ้น ประกอบด้วยบรรยาย ความเรียง 
เรียงความ บทความ ทักษะการอ่านเนื้อหาบทความ 
สรุปเนื้อหาของบทท่ีอ่านและย่อเรื่องบทอ่านได้ 
 

ECN312      การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2(2-0-4)                       
                Reading in Chinese Newspaper  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
1 
               การอ่านข่าวและบทความต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ 
ข่าวทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทความเชิงวิจารณ์ 
บทความทางการเมือง บทบรรณาธิการโดยเน้นความเข้าใจ
ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ 
 
ECN313       การอ่านร้อยแก้วจีน 2(2-0-4)                       
                  Chinese Prose Reading  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
1 
 ภาษาและลีลาที่ใช้ในร้อยแก้วจีนประเภทต่าง ๆ 
เปรียบเทียบกับภาษาจีนทั่วไป 
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ECN314          การอ่านร้อยกรองจีน 2(2-0-4)                         
                     Chinese Poetry Reading  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
1 
              ภ าษาที่ ใ ช้ ใ น ร้ อ ยก ร อ งจี นป ร ะ เภทต่ า ง ๆ 
เปรียบเทียบกับภาษาที่ใช้ในภาษาจีนทั่วไป อิทธิพลของภาษา
ร้อยกรองจีนที่มีต่อภาษาจีนทั่วไป 
 
ECN415   วรรณคดีจีน          2(2-0-4) 
Chinese Literature  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
1 
               ศึกษาบทคัดสรรวรรณคดีจีนตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบัน ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธ์ที่ส าคัญ
ของวรรณคดีจีนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอย่างสังเขป 
ฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทคัดเลือกจากวรรณกรรม ให้
รู้จักสังเกตและชื่นชมความงามของค าและความหมายจากบท
ประพันธ์ที่ส าคัญในวรรณคดีจีนในแง่ภาษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยม 
 

ECN316     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและ  
                วรรณคดีจีนโบราณ 3(2-2-5) 
       Introduction to Classical Chinese  
                and Chinese Literature  
ศึกษารูปแบบการประพันธ์ที่ส าคัญของวรรณคดีจีน
โบราณในแต่ละสมัย ตลอดจนศึกษาลักษณะโครงสร้าง 
ไวยากรณ์ รูปแบบการใช้ภาษาระหว่างภาษาจีนโบราณ
และภาษาจีนปัจจุบัน 

ECN408 ปรัชญาจีน    2(2-0-4) 
  Chinese Philosophy  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1571102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
 ปรัชญา แนวคิดและค าสอนของนักปรัชญาจีน ส านัก
ปรัชญาที่มีชื่อเสียงของจีน โดยสอดแทรกเนื้อหาเรื่องศัพท์ 
ส านวนและไวยากรณ์ในบทอ่านภาษาจีนโบราณ 
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ECN413    การสอนวิชาวัฒนธรรมและประเพณีจีน 
              2(2-0-4) 
     Teaching of Chinese Culture and 
              Tradition 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN202 ภาษาจีนระดับกลาง 
2 
            ความเป็นมาของวัฒนธรรมและประเพณีจีนที่มี
อิทธิพลต่อค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการด ารงชีวิตของ
ชาวจีน ศึกษามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ของจีนรวมทั้งของชน กลุมนอยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และวิธีสอนวัฒนธรรมและประเพณีจีน 

ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
  Chinese Art and Culture   
 ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ เ ด่ น ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม จี น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน เทศกาลส าคัญ ความเชื่อ 
ค่านิยม ดนตรี  ปรัชญาแนวคิด มารยาทและการ
ด ารงชีวิตของชาวจีนโดยสังเขป สามารถน าความรู้
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่ได้รับมาบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เช่น การจัดบอร์ด 
จัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน 
 
 
 

 ECN318        เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ 
                   สอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
          Technology and Innovation             
                   for Chinese Teaching  
 ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อ
ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพ่ือการสอนภาษาจีน 
วิเคราะห์และสร้างสื่อการเรียนภาษาจีนทั้งสื่อท ามือ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูป พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสื่อ
แบบเรียนโดยพิจารณาจากความทันสมัยและน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้จริง และประเมิน
คุณภาพของสื่อจากผู้ใช้ เพ่ือสามารถน าสื่อที่ได้ไป
เผยแพร่ข้อมูลทางโลกออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 

 ECN321 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับ 
                     ความรู้ภาษาจีน (HSK) 3(2-2-5) 
           Chinese for HSK Test  
 ฝึกทักษะและประมวลความรู้เพ่ือเตรียมตัว
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในด้านต่างๆ โดยการฝึก
ท าข้อสอบในลักษณะต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น เรียนรู้ค าศัพท์
และประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยมุ่งเน้น
การฝึกท าข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนด้านต่างๆ 
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 ECN322     วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) 
       ChineseTeaching Methodology
 วิเคราะห์หลักการ แนวคิด สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักการจัดประสบการเรียนรู้  การจัดท าค าอธิบาย
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอน สื่อการสอน การ
วัดและการประมวลผล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร สาธิตการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีนหน้า
ชั้นเรียน และฝึกปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา 
 

 ECN323    การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอน 
  ภาษาจีน 3(2-2-5) 
     Chinese Teaching Research 
  Research and the innovative 
  development Of Chinese  
  teaching 
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจั ยที่ เกี่ยวกับการสอน
ภาษาจีน สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง ท าวิจัย และน าเสนอ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและ
ถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาจีน 
 

 ECN421 ประวัติศาสตร์จีน 3(2-2-5) 
  History of China  
 ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ส า คั ญ ท า ง
ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
สั ง ค ม ป ร ะ เ ท ศ จี น  ตั้ ง แ ต่ ส มั ย โ บ ร า ณ จ น ถึ ง                          
สมัยราชวงศ์ชิง 
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ECN309                   การแปลภาษาจีน 1   2(1-2-
3) 
                   Chinese Translation 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 

ศึกษาทฤษฎีการแปล หลักการแปล พ้ืนฐาน 
กระบวนการแปลและการใช้โครงสร้างภาษาที่จ าเป็นส าหรับ
การแปลเรื่องทั่วๆ ไป ฝกการแปลเบื้องตนจากภาษาจีนเป
นภาษา ไทยและจากภาษา ไทย เป นภาษาจี น  ศึ กษา
กระบวนการแปล รวมทั้งบทอานที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมจีน 
 

ECN422 การแปลภาษาจีน 3(2-2-5) 
  Chinese Translation  
ศึกษาหลักและวิธีการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ตั้งแต่การแปลค า วลี 
ประโยคจนถึงการแปลข้อความ บทสนทนา บทความ
ขนาดสั้น จดหมายประเภทต่างๆ และสามารถประยุกต์
การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 

ECN404 ภาษาจีนโบราณ  3(3-0-6) 
  Ancient Chinese  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN301 ภาษาจีนระดับสูง 1 
 ศึกษาต้นก าเนิดของตัวอักษรจีนและวิวัฒนาการของ
อักษรจีนดั้งเดิมมาสู่อักษรจีนแบบย่อในปัจจุบัน เพ่ือบูรณา
การกับการเขียนพู่กันจีน การวาดภาพด้วยพู่กันจีนอย่างมี
ศิลปะ ศึกษาโครงสร้างของตัวอักษรจีนดั้งเดิมและศึกษา
ค าศัพท์ภาษาจีนโบราณ รวมถึง  บทคัดสรรด้านปรัชญาและ
ภูมิปัญญาจีนสมัยต่างๆ 
 

ECN423 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 3(2-2-5) 
  Evolution of Chinese  
  Characters  
       ต้ น ก า เ นิ ด ข อ ง ตั ว อั ก ษ ร จี น แ ล ะ
วิวัฒนาการของอักษรจีนดั้งเดิมมาสู่อักษรจีนแบบย่อ   
ในปัจจุบัน บูรณาการกับการเขียนพู่กันจีน ศิลปะการ
วาดภาพพู่กันจีน โครงสร้างของตัวอักษรจีนดั้งเดิมและ
ศึกษาค าศัพท์ภาษาจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECN402 การสอนวิชาอักษรจีน 2(1-2-3) 
                    Teaching of Chinese Characters 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN202 ภาษาจีนระดับกลาง 
2 
 ศึกษาความรูพ้ืนฐานของอักษรจีน วิวัฒนาการอักษร
จีน วิธีการสรางอักษรจีนหกชนิด หลักการสอนหมวดค า อักษร 
แบบออกเสียงและความหมาย หลักการจ าตัวอักษรจีน อักษร
ตัวเต็มและตัวยอ หลักและวิธีสอนอักษรจีน 
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ECN409     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน  3(2-2-5) 
      Management of Learning Activities for  
               Chinese Language  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 
                แนะน ากิจกรรมการเรียนภาษาที่เสริมแบบเรียน
และหลักสูตรภาษาจีน กิจกรรมการสอนภาษาจีนที่ส งเสริม
ประสบการณการเรียนภาษาที่ใชภาษาจริงเพ่ือการสื่อสาร 
ศึกษาแหลงขอมูลการสอนภาษาจีน เชน เพลงกลอน โคลงเกม 
เกมสื่อสารและหนังสืออานเพ่ือความบันเทิง กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่ชวยใหเรียนภาษาอยางสนุกสนาน ฝึกปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การตรวจสอบผลการเรียนรู้ การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานการ
สอน การศึกษาปัญหาการสอนและการหาทางแก้ไข 
 

ECN424 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน 3(2-2-
5) 
Management of Learning Activities for 
Chinese Language  
              แนะน ากิจกรรมการเรียนภาษาจีนที่เสริม
แบบเรียนและหลักสูตรภาษาจีน กิจกรรมการสอน
ภาษาจีนที่สงเสริมประสบการณการเรียนภาษาที่ใช
ภาษาในการสื่อสาร ศึกษาแหลงขอมูลการสอนภาษาจีน 
เชน เพลง กลอน โคลง เกมและหนังสืออานเพ่ือความ
บันเทิง กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ช วยใหเรียนภาษา     
อยางสนุกสนาน ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบผล
การเรียนรู้  การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานการสอน 
การศึกษาปัญหาการสอนและการหาทางแก้ไข 
 

ECN411     การวิเคราะห์แบบเรียนจีน    2(2-0-4) 
  Chinese Textbook Analysis  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1571102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
               วิเคราะห์องค์ประกอบ เนื้อหาของแบบเรียน 
พิจารณาความเหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละระดับและความ
สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร 

ECN425 การวิเคราะห์และพัฒนาแบบเรียนภาษาจีน
            3(2-2-5) 
           Analysis and Development for          
           Chinese Textbook  
 หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบและเนื้อหาของ
แ บ บ เ รี ย น  อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า แ บ บ เ รี ย น                   
การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ 
ความสอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานภาษาจีนในประเทศไทย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
กลุ่มวิชาเอก 

ECN410    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาจีน         
               2(2-0-4) 
               Measurement and Evaluation for  
               Chinese Learning 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
 ความรู้ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาจีน ประกอบด้วย หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
แบบชนิดวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินผลการเรียน 
กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล  แนว
ทางการประเมินตามความเป็นจริง และด้วยแฟ้มสะสมงาน 
การรายงานผลการประเมิน 
 

ECN426 การวัดและการประเมินผลภาษาจีน
           3(2-2-5) 
           Chinese Measurement and    
                    Evaluation  
       ศึกษาหลักการประเมินผลการเรียนรู้ทาง
ภาษาจีน  การสร้ า งแบบวั ดผล และประเมินผล                  
ทางการเรียนรู้ภาษาจีนบูรณาการในการพัฒนารูปแบบ
การวัดและประเมินผลรวมทั้ งเทคนิคและวิธีการ
ออกแบบการวัดผลในรายวิชาภาษาจีน 
 

ECN207      การเรียนรู้ภาษาจีนด้วยเพลง     2(2-0-4) 
Learning Chinese Language with song 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN102 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 
               ศึกษาค าศัพท์ ส านวน วลี ที่สะท้อนด้านต่าง ๆ
ของจีน จากเพลงภาษาจีน เช่น เพลงเด็ก เพลงยอดนิยม     
เป็นต้น 
 

 

ECN315  นิทานสุภาษิตจีน           2(2-0-4) 
  Chinese Folk Tales and Proverbs 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 
1 
             ศึกษานิทานสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของจีน เน้นคติ
ธรรม ข้อคิดและปรัชญาชีวิต ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม
จีนจากนิทานสุภาษิตจีน รวมถึงการใช้สุภาษิตจีนให้ถูกต้อง
และเหมาะสมทั้งในรูปแบบการน าไปใช้และความหมาย 
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 
 

ระบุความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

ปัจจัยเสี่ยง 

การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากนักศึกษามีทักษะ
ด้านภาษาแตกต่างกันค่อนข้างมาก  

การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ 

อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระ
งานนิเทศ (ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอ 
ในการท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

หมายเหต ุความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยง
ด้านการด าเนินงาน (O)  และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูง
มาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของ
หลักสูตร) 

รายละเอียด
ความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่
จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

(ระดับ 
ความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

การจัดการเรียน
การสอน 

การจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
อย่างช้าๆ 
เนื่องจาก
นักศึกษามี
ทักษะด้าน
ภาษาแตกต่าง
กันค่อนข้างมาก 

3 
 

3 
 

9 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

  

การท าวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการของ

อาจารย์ 

อาจารย์มีภาระ
งานจ านวนมาก 
ซึ่งประกอบด้วย 
ภาระงานสอน
และภาระงาน
นิเทศ (ทั้ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 และชั้นปีที่ 5) 
ท าให้มีเวลาไม่
เพียงพอในการ
ท าวิจัย/ผลงาน
วิชาการ 

5 3 15 ความเสี่ยง
สูง 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-

19                  
              (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/

กิจกรรมของหลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ี
ควรจะมี 

 
(2) 

การ
ควบคุม          

ที่มีอยู่แล้ว 
 

(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้ว

ได้ผลหรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1 การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจาก
นักศึกษามีทักษะด้าน
ภาษาแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก 

เน้นให้
นักศึกษา
ทบทวนและ
อ่านหนังสือ
เพ่ิมเติม โดยมี
อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของนักศึกษา 
 

  ควบคุม  

2 อาจารย์มีภาระงานจ านวน
มาก ซึ่งประกอบด้วย ภาระ
งานสอนและภาระงาน
นิเทศ (ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 และชั้นปีที่ 5) ท าให้มี
เวลาไม่เพียงพอในการท า
วิจัย/ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระ
งานสอนให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ภาระ
งานขั้นต่ า 

  ควบคุม  

       
 

หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถึง มี       หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์         × 
หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  × 
ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของเรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง  
(4) 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู ่(ปัจจัย

เสี่ยง) 
(5) 

กิจกรรม          
การควบคุม 
(แผนการ

ปรับปรุงการ
ควบคุม)  

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

นักศึกษาขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

เน้นการเรียน
การสอนแบบ
บูรณาการ
ภาษาอังกฤษ 

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม นักศึกษาสอบ
ภาษาอังกฤษ
ได้  คะแนน

ต่ า 

จัดโครงการ
เสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

นักศึกษาขาดทักษะด้าน
การค านวณ 

เน้นให้นักศึกษา
ท าแบบฝึกหัด 

ความเสี่ยง 
ที่ยอมรับ

ได้ 

ควบคุม - -  

อาจารย์มีภาระงาน
จ านวนมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาระงาน
สอนและภาระงานนิเทศ 
(ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
และชั้นปีที่ 5) ท าให้มี
เวลาไม่เพียงพอในการท า
วิจัย/ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระงาน
สอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ภาระ
งานขั้นต่ า 

ความเสี่ยง
สูง 

ควบคุม - สนับสนุนให้
อาจารย์เข้า
ร่วมโครงการ
พัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ

ของ
มหาวิทยาลัย 

ประธาน
หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชา 

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

กับมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2561  
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มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) พ.ศ. 2561  
 
องค์ความรู้ใน มคอ.1 มีดังนี ้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน  
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม  
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ( Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ใน
การประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
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การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน 

2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล  
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน  
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม  
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชา 
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

กับ มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) พ.ศ. 2561  
 

 

รายวิชา 

ความสอดคล้องกับองค์
ความรู้ใน มคอ.1  

ด้านที่ 
1 2 3 4 5 6 

ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู       
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

ความเป็นครู 
      

ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู       
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร       
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้       
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
      

ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด       
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว       
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 
      

ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้       
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
      

ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม       
ETP322 การศึกษาในอาเซียน       
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา       

ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       

ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา       

ETP403 คุรุนิพนธ์       

ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3          
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                                             ผู้รายงาน                                                                                                                                                               
                                                        (อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง) 

                    ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                             วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

รายวิชา 

ความสอดคล้องกับองค์
ความรู้ใน มคอ.1  

ด้านที่ 
1 2 3 4 5 6 

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4          
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา       
ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1       
ECN204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2       
ECN205 การอ่านภาษาจีน 1       
ECN111 ภาษาจีนระดับต้น 1       
ECN112 ระบบเสียงภาษาจีน       
ECN121 ภาษาจีนระดับต้น 2       
ECN211 ภาษาจีนระดับกลาง       
ECN212 การเขียนภาษาจีน        
ECN221 ภาษาจีนระดับสูง       
ECN222 ไวยากรณ์จีน       
ECN223 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน       
ECN307 การอ่านภาษาจีน 2        
ECN316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ       
ECN317 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน        
ECN318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษาจีน       
ECN321 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน        
ECN322 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน       
ECN323 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาจีน       
ECN421 ประวัติศาสตร์จีน       
ECN422 การแปลภาษาจีน       
ECN423 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน       
ECN424 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน       
ECN425 การวิเคราะห์และพัฒนาแบบเรียนภาษาจีน       
ECN426 การวัดและการประเมินผลภาษาจีน       


