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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ         : ครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร         :   25571531100328 

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

ชื่อย่อ   :  ค.บ. (ภาษาไทย) 
    ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Education (Thai)  
                 ชื่อย่อ   :  B.Ed. (Thai) 
 
3. วิชาเอก        ภาษาไทย 
 
4.  หน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   139  หน่วยกิต  
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4  ปี   
 5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเห็นชอบ

ในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร         
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา       
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปี พ.ศ. 2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
    8.1 ครู/อาจารย์สอนภาษาไทย 
    8.2 นักวิชาการด้านภาษาไทย 
    8.3 บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา  
สาขาวิชา 

สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นางสาวมณฑา                           
วิริยางกูร 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2557 
 

2549 
2. นางสุชาวดี  เกษมณ ี รอง

ศาสตราจารย ์
ปร.ด. (ภาษาไทย) 
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) 
กศ.บ.(การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2555 
2531 
2520 

3. นายชาตรี                              
พนเจริญสวัสดิ์     

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (ภาษาและ                         
วรรณคดีไทย) 
กศ.บ. (ภาษาและ      
วรรณคดีไทย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2529 
 

2518 

4. นายชยพล  ใจสูงเนิน อาจารย ์ อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทยีบ) 
วศ.บ. (อุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2549 
 

2543 
5. นายเสริม  พงศ์ทอง อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยการศึกษา พระนคร 

2522 
2517 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้
เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนา
ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ
คนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมี
สุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560: 4) ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของประเทศด้วยเหตุ
นี้สถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุก ด้วยการผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ 
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     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สภาวการณ์ทางสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ก าลังขับเคลื่อนเข้าสู่โลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์แบบ การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและมองเห็นถึงความ
ต่างทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรภาษาไทยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและ
สังคมโลกในทุกมิติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านภาษาไทยที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัย และ
ถ่ายทอดความรู้ตามหลักประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม โดยก าหนดเป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร 
 11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
 ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่
อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูและการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครูของ สพฐ. (๒๕๖๑) 
มีการประเมิน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านดารพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ การผลิตบัณฑิตครูจึงต้องมีความรู้ความสามารถในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าพาการศึกษาของประเทศไทยที่มีคุณภาพ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของประเทศ   ผลกระทบนี้ท าให้การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตครูในมิติ
ใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี 
ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะสร้างนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู  โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้ง
ทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งมี
กรอบการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาพอนาคตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ซึ่งก าหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  
     13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

               หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
     13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
   ไม่มี    
     13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุ มการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

13.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งเป็นทวิภาคีระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีหน้าที่วางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานกับ
ผู้สอนและก ากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของรายวิชาและสาขาวิชา  

13.3.4 คณะครุศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู รายวิชาการ
สอนภาษาไทย และรายวิชาเอก รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ 

13.3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับคณะครุศาสตร์ในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาเอกภาษาไทย 
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13.3.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือปรับปรุงการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

13.3.7 คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าที่นิเทศ 
การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
   เชี่ยวชาญการสอนภาษาและวรรณคดีไทย มุ่งมั่นพัฒนาวิจัยค้นคว้า ธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย      
 1.2 ความส าคัญ 

ในปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ สถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ท าหน้าที่ผลิตครู จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รัฐบาล
ปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โอเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยมีความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งที่
จะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาของนักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการท างานด้านการใช้ภาษาและการคิดขั้นสูง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560: 48) 

ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับการพัฒนานวัตกรที่สอดรับกับการศึกษายุค 4.0 และศตวรรษที่ 
21 ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น หลักสูตรแบบโมดูลที่
ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นส าคัญ (วิชัย วงษ์
ใหญ่, 2554) บูรณาการข้ามสาขาวิชา เน้นแก่นความรู้ที่ส าคัญ แนวคิดหลัก เน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์และคณะ, 2556; Wangner, 2012) รวมถึงพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับยุค 4.0 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรเน้นสมรรถนะจึงเหมาะกับการศึกษายุค 4.0 

ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 ให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไก
ต่างๆ เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ซึ่งจุดเน้นของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนามนุษย์โดยตรง 
ดังที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560: ก) 

ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อ่ืนมีทัศนคติและด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข 
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 1.3 วัตถุประสงค์  
           หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้ 
    1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

 1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน
การเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของการศึกษาของชาติ 
    1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู  
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
     1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน
อนาคต 
    1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



9 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

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

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐาน       
    วิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ภาษาไทยให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจ     
    ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความ     
เปลี่ยนแปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการ     
   เรียนรู้ของบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้มี 
    นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ 
    มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  
     1.1 ระบบ  
          ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาค
ปกติ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน       
         ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
  ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร  
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            ในเวลาราชการ เริ่มเปิดท าการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2562 
           ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
           2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ รับรอง  
   2.2.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 
 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
          ไม่มี 
 2.4 ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          ไม่มี 
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  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  
       2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 1,860,000 3,540,000 5,220,000 6,900,000 8,580,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบ ด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ     
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
 

1,200,000 
84,000 

 
 

460,000 
50,000 

 
 

1,260,000 
168,000 

 
 

460,000 
100,000 

 
 

1,323,000 
252,000 

 
 

460,000 
150,000 

 
 

1,389,150 
336,000 

 
 

460,000 
200,000 

 
 

1,458,608 
420,000 

 
 

460,000 
250,000 

รวมรายรับ 3,654,000 5,528,000 7,405,000 9,285,150 11,168,608 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608 

2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

 

20,000 
48,000 
84,000 
72,000 

 

 

20,000 
96,000 

168,000 
72,000 

 

 

20,000 
144,000 
252,000 
72,000 

 

 

20,000 
192,000 
336,000 
72,000 

 

 

20,000 
240,000 
420,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและ       
         สิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ ์

 
460,000 

 
50,000 

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
150,000 

 
460,000 

 
200,000 

 
460,000 

 
250,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการ  
         วิชาการ 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 2,009,000 2,251,000 2,496,000 2,744,150 2,995,608 

 ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  6,485.12 บาท ต่อคนต่อปี  
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
         ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2561  
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
        การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
     3.1 หลักสูตร  
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต  
          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
                  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต                    
                  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
                         2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า                43 หน่วยกิต 
                                2.1.1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 28 หน่วยกิต 
                               2.1.2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก          3 หน่วยกิต 
                               2.1.3) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
                       2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
                               2.2.1) วิชาเอก 54 หน่วยกิต 
                               2.2.2) การสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต  
                  3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
           3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  
               1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

    ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า     43   หน่วยกิต 
           2.1.1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ   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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ 

การเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology  
for Communicative Education and Learning 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
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) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 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 
Skills and Techniques of Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Learning Model and Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Production of Multimedia for Education 

3(2-2-5) 
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 2.1.3)  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                     12 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

2(90) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
Internship 2 

2(90) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
Internship 3 

2(90) 

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  
Internship 4 

6(290) 

 
 2.2) กลุ่มวิชาเอก  จ านวนไม่น้อยกว่า 60  หน่วยกิต    
  2.2.1) วิชาเอก บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า          54  หน่วยกิต 
   รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETH101 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 

Listening Watching and Speaking for Thai Teachers 
3(2-2-5) 

ETH102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย    
The Study of Thai Literature 

3(2-2-5) 

ETH103 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 
Reading, Thinking, and Developing Life 

3(2-2-5) 

ETH104 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 
Writing for Academic Communication and Occupation 

3(2-2-5) 

ETH105 หลักภาษาไทย 
Principles of Thai Language 

3(2-2-5) 

ETH201 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 
Creative Thinking and Creative Writing 

3(2-2-5) 

ETH202 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
Literature and Creative Criticism 

3(2-2-5) 

ETH203 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
The Development of  Thai Literature 

3(2-2-5) 

ETH204 ศิลปะการอ่านออกเสียง 
The Art of Read Aloud 

3(2-2-5) 

ETH205 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 
Linguistics for Thai Language Teacher  

3(2-2-5) 

ETH206 คติชนวิทยา 
Folklore 
 

3(2-2-5) 
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   รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETH301 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 

The Best Selected Literatures in  Textbooks 
3(2-2-5) 

ETH302 พัฒนาการของภาษาไทย 
The Development of Thai Language 

3(2-2-5) 

ETH303 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Languages in Thai Language 

3(2-2-5) 

ETH304 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
Design and Production of Educational Tools of Thai Language Learning 
Area 

3(2-2-5) 

ETH305 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 21st Century 

3(2-2-5) 

ETH401 โครงงานและสัมมนา 
Project and Seminar 

3(2-2-5) 

ETH402 วิจัยในชั้นเรียน 
Classroom Action Research 

3(2-2-5) 

                            2.2.2) การสอนวิชาเอก   
                        เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต 
รหัส    ชื่อวิชา         น(ท-ป-ศ) 
ETT301   การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย           3(2-2-5) 
    Learning Design of Thai Language 
ETT302   การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย           3(2-2-5) 
   Instructional of Thai Language 
 
        3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
             ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
ETP หมู่วิชาวิชาชีพครู 
ETH หมู่วิชาภาษาไทย 
ETT หมู่วิชาการสอนภาษาไทย 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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       3.1.4 แผนการศึกษา 
 

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 
(วิชาเอก) 

ETH101 การฟัง การดูและการพูดส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
ETH102  แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 20 
 

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 และจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 
3(2-2-5) 

 ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
ETH103 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
ETH104 การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 
ETH105 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาในการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
ETH201 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 3(2-2-5) 
ETH202 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

 ETH203 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 3(2-2-5) 
 ETH204 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 21 
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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 
(วิชาเอก) 

ETH205 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 
ETH206 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 20 
 

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 

(วิชาเอก) 
ETH301 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(2-2-5) 
ETH302 พัฒนาการของภาษาไทย 3(2-2-5) 
ETH303 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) 
ETT301 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

ETH304 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

3(2-2-5) 

ETH305 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย
ในศตวรรษท่ี 21 

3(2-2-5) 

ETT302 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
ETH402 วิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 

  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 
(วิชาเอก) 

ETH401 โครงงานและสัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) 

หมวดเลือกเสรี xxxx  6 
  รวมหน่วยกิต 13 
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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 ากับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  

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

3(2-2-5) 

    ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ                  
ความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม
ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน       
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

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

             หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการฟัง การดู การพูด 
การอ่าน และการเขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครูเพ่ือสื่อความหมาย ในการเรียนการสอนและ           
การสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศ เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Design and Development 

3(2-2-5) 

                ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การฝึก
ปฏิบัติการหลักสูตรในสถานศึกษา 
 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

Learning Management 
3(2-2-5) 

                วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด
และมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล                 
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัด                     
การเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะ
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ   
 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Communication 
Education and Learning 

3(2-2-5) 

                  ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัด         
การเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน         
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 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 าเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา  การออกแบบ
และวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะ
กระบวนการคิดฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
                  
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  
                 ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนวจรรยาบรรณของนักแนะแนว
กระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการจัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนวการบริหารงานแนะแนว และการประเมิน 
ผลการจัดบริการแนะแนว           
 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community and Digital Resources for 

Education 
 

                 ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล  
การส ารวจแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาการจัดระบบ
ฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
                Learning Assessment 
             วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล            
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน    
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  
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ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development of Learning Innovation 

3(2-2-5) 

                วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ             
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู    
ที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง         
   
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

 วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
แต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้          
เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง การสังเกตการบริหารและ
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

 
ETP321 

 
การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

  3(3-0-6) 

                 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค         
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการบริการสนับสนุน
ส าหรับชั้นเรียนรวม 
 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  
                 วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ปรัชญาการศึกษา ระบบ
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคม
และบริบทท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Research  
                 ความหมาย แนวคิดและความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา  จรรยาบรรณนักวิจัย  ประเภท
ของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบ การวัด         
ตัวแปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทาง  
การศึกษา 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
ทางการศึกษาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการประเมินผลโครงการ 
 
ETP403 คุรุนิพนธ ์

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

                จัดท าคุรุนิพนธ์ในรูปแบบรายงานวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่
สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  แสดงถึงคุณลักษณะความเป็นครูผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  การร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน  มีรายงานและผลงานอย่างต่อเนื่อง  และมีพัฒนาการความเป็นครูมืออาชีพ 
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ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1 

2(90) 

                 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง       
 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

Internship 2 
2(90) 

                 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ        
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
Internship 3 

2(90) 

                 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  

Internship 4 
6(290) 

  ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชน เข้ากับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน          
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

   
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 

Seminar in Education 
3(2-2-5) 

                  ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา               
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  การฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นการวางแผน          
การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
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ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 

3(2-2-5) 

                  ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการน าเข้าสู่
บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้
กิริยาท่าทางและวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย         
การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม 
เทคนิคการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด เทคนิคการสอนส าหรับชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 
 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

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

                 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบและกระบวนการ ใช้สาระส าคัญในสาขาวิชาเอก 
สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพฝึกปฏิบั ติการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบหรือกระบวนการ ฝึกการสังเกตกระบวนการเรียนรู้ อภิปรายหรือสะท้อนความคิด
เพ่ือสร้างความเข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
                Production of Multimedia for Education 
                ความหมาย ความส าคัญ  ลักษณะ ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการออกแบบ  สร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการเรียน    
การสอน ประเมินและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 
                   
ETH101 การฟัง การดู และการพูดส าหรับภาษาไทย  

Listening Watching and Speaking for Thai Teachers 
3(2-2-5) 

  สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการพูด กลวิธีการ
ฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดทั้งสถานการณ์จ าลอง 
สถานการณ์จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม 
 

 
ETH102 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย  

The Study of Thai Literature 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภท         
ต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 
 



29 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา 
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ETH103 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต  
Reading, Thinking, and Developing Life 

3(2-2-5) 

 สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริมการอ่าน
และการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรุป
ความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ในรูปแบบสารคดีและ
บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 

 
 ETH104 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 

Writing for Academic Communication and Occupation 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่างๆ  

 
ETH105 หลักภาษาไทย  

Principles of Thai Language 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง ระบบค า 
ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์
ต่างๆ 

 
ETH201 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน  

Creative Thinking and Creative Writing 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองชนิดต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   
ETH202 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  

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

วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคมที่ส่งผล              
ต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย              
การน าเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
ETH203 พัฒนาการของวรรณคดีไทย  

The Development of  Thai Literature 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับอิทธิพล
ตะวันตก ในด้านรูปแบบ  แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของวรรณคดี 
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแต่ละสมัย และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดี
ไทยเรื่องส าคัญแต่ละยุคสมัย เพ่ือเป็นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน 
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ETH204 ศิลปะการอ่านออกเสียง  

The Art of Read Aloud 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึง
ปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
อย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่านออกเสียง และ            
การประเมินผลการอ่านออกเสียง 

 
ETH205 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย  

Linguistics for Thai Language Teacher 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทั่วไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง 
ค า วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทางภาษาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

 
ETH206 คติชนวิทยา  

Folklore 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของคติชน ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา การจ าแนกและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามและการท าวิจัย น าข้อมูลคติชนวิทยาในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัด  การเรียนการสอน
ภาษาไทย 

      
ETH301 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน  

The Best Selected Literatures in Textbooks 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความงาม
ทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

   
ETH302 พัฒนาการของภาษาไทย  

Foreign Languages in Thai Language 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาไทยในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมายและส านวนในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 
ETH303 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

Foreign Languages in Thai Language 
     3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการสังเกต
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมค า การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค ายืมในด้านเสียง ค า และ
ความหมาย การน าค ายืมมาใช้ในบริบทต่างๆ ของสังคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย 
ฝึกปฏิบัติ การรวบรวม จ าแนก วิเคราะห์ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
ETH304 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

Design and Production of Educational Tools of  
Thai Language Learning Area 

3(2-2-5) 

สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบ ารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ ภาษาไทย การออกแบบ          
การผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
ETH305 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 
21st Century 

3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาไทย 
วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และการประเมินตามสภาพจริง 

     
ETH306 ภาษาไทยเพื่อการแสดง  

Thai for Performances 
3(2-2-5) 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการแสดง วิเคราะห์วรรณกรรมเพ่ือการแสดง องค์ประกอบของการแสดง 
การวางโครงเรื่อง การเขียนบทเพื่อการแสดง การแปรรูปวรรณกรรมเพ่ือจัดการแสดง 

   
ETH307 การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  

Teaching Thai as a Foreign Language 
3(2-2-5) 

ทฤษฎีหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
สัทศาสตร์ ค าศัพท์ โครงสร้างภาษา การวิเคราะห์และจัดเตรียมเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม          
การประเมินผลการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 
ETH401 โครงงานและสัมมนา  

Project and Seminar 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์หลักการท าโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการก าหนดประเด็น
ปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอในรูปแบบโครงงานและสัมมนาเชิงวิชาการ 

 
ETH402 วิจัยในชั้นเรียน  

Classroom Action Research 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจัยใน         
ชั้นเรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล
ผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

     
ETT301 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  

Learning Design of Thai Language 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ           
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน  สร้าง
และพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
ETT302 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  

Instructional of Thai Language 
3(2-2-5) 

สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห ์
2562 2563 2564 2565 

1 นางสาว
มณฑา   
วิริยางกูร 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2557 
 
 

2549 

12 12 12 12 

2 นาง 
สุชาวดี  
เกษมณ ี

รอง 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ภาษาไทย) 
 
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาไทย) 
กศ.บ. (การสอน
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

2555 
 

2531 
 

2520 

12 12 12 12 

3 นายชาตร ี
พนเจริญ
สวัสดิ์     

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
 
กศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ  
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

2529 
 

 
2518 

12 12 12 12 

4 นายชยพล 
ใจสูงเนิน 

อาจารย ์ อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทยีบ) 
วศ.บ. (อุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2549 
 

2543 

12 12 12 12 

5 นายเสริม  
พงศ์ทอง 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาไทย) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยการศึกษา  
พระนคร 

2522 
 

2517 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารยประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห ์
2562 2563 2564 2565 

1 นางสาว
มณฑา   
วิริยางกูร 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2557 
 
 

2549 

12 12 12 12 

2 นาง 
สุชาวดี  
เกษมณ ี

รอง 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (ภาษาไทย) 
 
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาไทย) 
กศ.บ. (การสอน
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

2555 
 

2531 
 

2520 

12 12 12 12 

3 นายชาตร ี
พนเจริญ
สวัสดิ์     

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
 
กศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 

มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ  
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

2529 
 

 
2518 

12 12 12 12 

4 นายชยพล 
ใจสูงเนิน 

อาจารย ์ อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทยีบ) 
วศ.บ. (อุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2549 
 

2543 

12 12 12 12 

5 นายเสริม  
พงศ์ทอง 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาไทย) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
วิทยาลัยการศึกษา  
พระนคร 

2522 
 

2517 

12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ประสบการณ์ภาคสนามของวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย ประสบการณ์ภาคสนามของวิชาชีพครูและ
วิชาเอก ส าหรับวิชาชีพครูผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และรายวิชาการฝึกปฏิบัติ
ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติการสอนและงานอ่ืนๆ ในหน้าที่ครูในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ
คุรุสภา ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศและครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุรุสภา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา โดยทาง
สาขาวิชาท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา จัดท าคู่มือการฝึกประสบการณ์ และจัดประชุม
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (ส าหรับวิชาเอก ผู้เรียน
จะมีการเก็บข้อมูลภาคสนามในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมท้องถิ่น คติชนวิทยาส าหรับครู สัมมนาการ
สอนภาษาไทย และรายวิชาด้านวิจัยในชั้นเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
  ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้ ผู้เรียนจะต้องจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือแสดงผลการเรียนรู้ดังนี้ 
      4.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือเพ่ิมความช านาญในวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ 
ค้นคว้า และวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าสู่วิชาชีพครู   
         4.1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ิมภาวะผู้น าในการท างาน รู้จัก
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4.1.3 เรียนรู้และแก้ปัญหาในการท างาน และมีการพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นผู้น าและ 
ผู้ตามที่ด ี
  4.1.4 น าปัญหาของพ้ืนที่มาท าการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนพร้อมน าผลไปใช้ใน
สถานการณ์จริง 
 
 4.2 ช่วงเวลา  

   1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   ปีการศึกษาที่  1  
  2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   ปีการศึกษาที่  2  
  3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   ปีการศึกษาที่  3  
  4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  ภาคการศึกษาที่  1     ปีการศึกษาที่  4 
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 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
    

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

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

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

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
4 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  290 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
    นอกเหนือจากการท าโครงงานในรายวิชาต่างๆ และการท างานวิจัยในรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
และการวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าการวิจัยในชั้นเรียน 
1 เรื่อง โดยศึกษาปัญหาการเรียนรู้ที่พบจริงในระหว่างการปฏิบัติ  การสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1 เพ่ือ
น ามาท าการวิจัยเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังใน ภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้นักศึกษาต้องเขียนโครงงานการวิจัย 
น าเสนอโครงการแก่คณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 1 เมื่อได้รับอนุมัติจึงด าเนินการวิจัย เขียน
รายงานและน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบก่อนสิ้นภาคเรียนที่ 2   
    5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
          นักศึกษาสามารถด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามหลักวิธีวิทยาการวิจัย   
    5.2 ช่วงเวลา  
         ภาคการศึกษาท่ี  1 ชั้นปีที่  4 
 5.3 จ านวนหน่วยกิต  
  ก าหนดให้ท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจ านวน 10  หน่วยกิต 
     5.4 การเตรียมการ  
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย กรรมการสอบวิจัยก าหนด
ตารางการด าเนินงาน จ านวนชั่วโมงการให้ค าปรึกษา การบันทึกรายละเอียดให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน  
     5.5 กระบวนการประเมินผล  
         การประเมินผลพิจารณาจากข้อมูลในแบบบันทึกความก้าวหน้าตามขั้นตอนต่างๆ รายงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา รายงานวิจัย และการน าเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยคณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาไม่ต่ ากว่า 3 คน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา    
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ความเป็นครูมืออาชีพ 1.1 มีแผนพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูภาษาไทย โดยจัดเป็น

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายด้านทักษะทางภาษาไทย และ
ต่อเนื่องทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร 

 1.2 สอดแทรกกิจกรรมเสริมสร้างความคิดเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ภาวะผู้น าและบุคลิกภาพท่ีดีในทุกรายวิชา 

 1.3 ร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างจิตสาธารณะ ความเป็นผู้ใฝ่ดี 
ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 1.4 ก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
และคณะเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง มีบทบาทใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนด 

 1.5 พัฒนานักศึกษาโดยใช้กระบานการการวิ เคราะห์ตนเอง 
กระบวนการจิตตปัญญากระบวนการสร้างจิตนวัตกรรม เพ่ือให้รู้จัก
ตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 1.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน           
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ       
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ 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) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ

ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) กา รสอนแบบ บู รณากา รคว ามรู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์  (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 

 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

 4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 
 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์
และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
 4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
 8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
(Work-Integrated Learning: WIL)  
 9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning)  
 10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 11) การเรยีนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
 12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
  2) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
และสังคม    

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
 2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
 3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (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) 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
 2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม  
  2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 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 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
 3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
 4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจ

องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
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  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์ 
 2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 
WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ   ด้าน
การศึกษา 
 2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มีการบูร
ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความ
เชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและ
พ้ืนที ่ 

 2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่ มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
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 3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
          2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
(Work-integrated learning: WIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (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) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) 

ตนเอง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 

  
 

44 

44 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
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 ETH101 การฟัง การดูและ
การพูดส าหรับครู
ภาษาไทย 

                        

2 ETH102 แนวทางการศึกษา
วรรณคดีไทย    

                        

3 ETH103 การอ่านคิดพัฒนา
ชีวิต 

                        

4 ETH104 การเขียนเพื่อการ
สื่อสารทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

                        

5 ETH105 หลักภาษาไทย                         
6 ETH201 ความคิดสร้างสรรค์

กับการสรรสร้างงาน
เขียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
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 ETH202 พัฒนาการของ
ภาษาไทย 

                        

8 ETH203 พัฒนาการของ
วรรณคดีไทย 

                        

9 ETH204 ศิลปะการอ่านออก
เสียง 

                        

10 ETH205 ภาษาศาสตรส์ าหรับ
ครูภาษาไทย 

                        

11 ETH206 ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

                        

12 ETH207 วรรณกรรมกับการ
วิจารณ์อยา่ง
สร้างสรรค ์

                        

13 ETH301 วรรณกรรมคัดสรร
ในหนังสือเรียน 

                        

45 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
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 

14 ETH302 คติชนวิทยา                         
15 ETH303 การออกแบบและ

ผลิตสื่อการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

                        

16 ETH304 การวัดและ
ประเมินผลการเรียน
การสอนภาษาไทย
ในศตวรรษที่ 21 

                        

17 ETH305 วิจัยในช้ันเรียน                         
18 ETH306 ภาษาไทยเพื่อการ

แสดง 
                        

19 ETH307 การสอนภาษาไทย
ส าหรับชาวตา่งชาติ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
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 

20 ETH401 โครงงานและ
สัมมนา 

                        

21 ETT301 การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 

                        

22 ETT302 การจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทย 

                        

23 ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้
ส าหรับคร ู

                        

24 ETP105 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความ
เป็นคร ู

                        

25 ETP106 ภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับคร ู
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
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 

26 ETP107 การออกแบบและ
การพัฒนาหลักสูตร 

                        

27 ETP205 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

                        

28 ETP206 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และ 
การเรยีนรู ้

                        

29 ETP221 การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ 

                        

30 ETP223 จิตวิทยาการแนะ
แนว 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
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 

31 ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนและดิจิทัล
เพื่อการศึกษา 

                        

32 ETP302 การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้

                        

33 ETP305 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้

                        

34 ETP306 การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

                        

35 ETP321 การศึกษาแบบเรียน
รวม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
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 

36 ETP322 การศึกษาใน
อาเซียน 

                        

37 ETP323 การวิจัยทาง
การศึกษา 

                        

38 ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                         
39 ETP325 

 
การวางแผนและการ
บริหารโครงการ
พัฒนาการศึกษา 
 

                        

40 ETP403 คุรุนิพนธ์ 
                        

41 ETP413 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1                            

42 ETP414 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2    
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
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 

43 ETP415 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3    

                        

44 ETP416 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4    

                        

45 ETP421 การสัมมนาทาง
การศึกษา 

                        

46 ETP422 ทักษะและเทคนิค
การจัดการเรยีนรู ้

                        

47 ETP424 รูปแบบและ
กระบวนการจดัการ
เรียนรู ้

                        

48 ETP425 การผลิตสื่อ
มัลตมิีเดยีเพื่อ
การศึกษา 
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                                 หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

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

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ      
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งผู้ประเมินภายในจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 

2.1.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่าง มคอ.2 มคอ.3 และการปฏิบัติโดยพิจารณาจากแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชากับการปฏิบัติ พร้อมพิจารณาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
ผ่านเว็บไซต์หรือแบบสอบถามของคณะ 
 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยและ
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับชาติ โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1ประเมินภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต จากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท าโดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ และการ
ประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะส าเร็จการศึกษา
และศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
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 2.2.4 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพครู  ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วยความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิ เศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้  
คุณสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักภาษาและวรรณคดีไทย มีทักษะการสอน

ภาษาไทย (นักศึกษาครูภาษาไทย) 
2 นักศึกษาสามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ผู้ช่วยสอนภาษาไทย) 
3 นักศึกษามีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และบูรณาการศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง (ผู้ร่วมสอนภาษาไทย) 
4 นักศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีแบบครูมืออาชีพ (ครูฝึกสอนภาษาไทย) 
  

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
    เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษให้เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนและการประเมิน การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัย การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 คณาจารย์ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรมความรู้จากหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 คณาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ       

การลาศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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หมวดที่  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 
 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   ขั้น

ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2.  บัณฑิต 
  จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 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 
  2.1.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3. นักศึกษา 
 3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
     คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้งานท าไม่เกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลส ารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและด้านทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

 3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก 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 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ื อ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก

การปฏิบัติให้กับนักศึกษาดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน           ไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษจะต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโทหากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท ต้องมี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา
และการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

 4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์    
   ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 

    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/ พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
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    1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  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 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตรมีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะครุศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่ประสานงานอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 
   2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพอีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อ
การสอน เอกสารประกอบการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆรวมทั้งการติดตามผลการเรียนการ
สอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรค
และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอนโดยผู้เรียนผู้สอนประเมินการสอนของตนเองและผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาสาขาวิชาติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอนรายงานรายวิชาผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีและใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน  
ในการใช้กลยุทธ์การสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตรและจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุก
ภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบรอบ 5 ปี สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตรโดยประเมินจากการเยี่ยมชมร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรและจัดประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 
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5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่    
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 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 โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
   ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
   1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)  
 
    โดยด าเนินการดังนี้ 
     3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 



61 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

61 

    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต าราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
คณะครุศาสตร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อหนังสือต ารา

และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับคณะก็มีหนังสือต าราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่
ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย  ใช้สถานที่ ของคณะครุศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีรายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 
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1.1 อาคารและสถานที่ 
 

ล าดับ อาคารสถานที่ จ านวนห้องที่มีอยู่ 

อาคารเรียน  1   

1 Language  Resource  Center  (ห้อง 1203)   1 

2 Activities  Room  (ห้อง 1205) 1 

3 Sound Laboratory (ห้อง 1306) 1 

ศูนย์ภาษาอาคาร 15 ชั้น   
4 Language  Resource  Center  ชั้น 4   2 

5 Self –access  Center  ชั้น  4 1 

6 Sound Laboratory  ชั้น  4 1 

อาคารเรียน 7   

16 ห้องเรียน 14 

17 ห้องประชุม 2 

 
1.2 อุปกรณ์การสอน 
 

ล าดับ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 

1 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 19 

2 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 4 

3 เครื่องแอลซีดีโปรเจคเตอร์ 5 

4 โทรทัศน์ 10 

5 เครื่องบันทึกเสียง 2 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย 70 
7 เครื่องพิมพ์ 3 
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2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่

สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 1 ,800 
รายการ มีต าราที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 

นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาคณิตศาสตร์กว่า 5,600 
เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น 
เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่ วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

 ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะ
ทาง และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้ สื่อ
ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  

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 าเนินการ 
   3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
   4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
   ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
   

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีการจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ  
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) รายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดและ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

5) มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมนิผลการเรยีนรู ้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7      
ปีก่อนหน้า 

  X X X X 

8) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ 
และวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

       X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        X  

 
หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
      การประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน พิจารณาจากผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะ

ประเมินผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบ การตอบค าถามของ
ผู้เรียนในชั้นเรียน รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียนและปรายภาคเรียน เพ่ือตรวจสอบและสามารถ
ระบุได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด หากพบว่ามีปัญหาจะมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
           นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านความหลากหลายของวิธีการสอน      
การจัดท าแผนบริหารการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา การเตรียมตัวสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือทีมผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
     การประเมินหลักสูตรด าเนินการเมื่อผู้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และต้องออกฝึกปฏิบัติงานในรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลานิเทศการสอน ตลอดจนติดตาม
ประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ มีความรับผิดชอบและมีจุดอ่อนในด้านใด รวมทั้งท าการ
ส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและมีงานท า ตลอดจนประเมินความ
พึงพอใจของหน่วยงาน/ผู้ประกอบการณ์ในช่วงเวลาที่อาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา และเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน โดยติตามประเมินความรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบและข้อด้อย
ในด้านใด ซึ่งจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน การสอน ทั้ง
ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    หลักสูตรนี้ต้องผ่านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานข้างต้น รวมทั้งผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายใน (SAR) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
     การรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนและการนิเทศ จะท าให้ทราบปัญหาสภาพ
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที่ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย สามารถท าได้ตลอดเวลาที่พบ
ปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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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 อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่าสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี”หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรีที่นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏว ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่าคณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไล

ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ
นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มีการจัด
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา”หมายความว่าวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่
ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึ กษา
รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)”หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการโดยให้มีหน่วยงาน 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 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      เป็น

กรรมการ 
9.3นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน เป็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



72 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

72 

10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

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 และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

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

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
12.8พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียนการ

สอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร(มคอ. 7)ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8 ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

 

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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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 เวลาฝึกหรือทดลองไม่ น้อยกว่า 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 มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่ เกิน 22 หน่วยกิต                 
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่
มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 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 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด
การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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18.7 การศึ กษาแบบนานาชาติ  (International Education) เ ป็ นการจั ด
การศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
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 

18.10การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่ 2 (The SecondBachelor’s 
Degree Program)เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษาในระดับปริญญา
ตรีเพื่อรับปริญญาที่ 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 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา 

ดังนี้ 
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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) ใช้เวลาในการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10  ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกิน 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) ใช้เวลาในการศึกษา  ไม่น้อย

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  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23 .1  ส า เ ร็จการศึกษา ไม่ต่ 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 าหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นักศึกษาเต็ม เวลาหมายถึ ง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนใน   

ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
25.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลาหมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ปกตแิละภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 
ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่
เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาหรือ
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ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน 

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

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะจะเปิดสอนให้แก่
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 จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตรทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น
โมฆะเว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
เพ่ือให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

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

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดโดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชา
ที่เรียนซ้ 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
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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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  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค

การศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ    
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิตที่
คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 

สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา     
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและการ
ประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล
การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ถ้า

ผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงใน
หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม่ 

 
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 
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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 
 

สัญลักษณ ์ 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 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมหรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน 

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา

นั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป 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 ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

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 เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 
กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 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 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9  
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่

ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่   ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี   

 วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณบดี และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทาง
วินัย 

49.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้ อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 การ
เทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับ     
ปริญญาตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรโดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียงกัน

ได ้
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 
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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 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้ค่า
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
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 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน ใน
มหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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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  

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 าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาโดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
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 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57การลาพักการเรียน 

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 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของ        ภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน 1 ภาค

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

การณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2ยกเว้น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

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

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น          
 ภาคการศึกษาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้องพร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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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 าร้องขอ

ส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่น
ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่
ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษา
ทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วย
กิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 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 และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
และได้รับระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และ
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เรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อย
กว่า 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 าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็ม
เวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

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 าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน    

แต่ละคณะ 
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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 จังหวดัปทมุธาน ี

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 โดยในขอ้ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุง่พัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีก่ว้างไกล 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 ให้นักศึก ษาได้ เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลดการ
สอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บ ไซต์ 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 จึง เห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท 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 และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไว้ในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักษะของภาษาอย่างโดดเด่นจริงจัง รวมถึงไม่มี
รายวิชาด้านภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาต่อหรือการท างานใน
อนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักษะชัดเจนขึ้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

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

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

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัส วิชาของทุกรายวิชาใน
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 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป คณาจารย์คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน (Project 
Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   ที่ มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจะต้อง
ร่วมกันจัดท 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 และผู้อื่น   การ
ทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย และ
การขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      สื่อ
ต่างๆ 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  เจต
คติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ 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 และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ 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 มี
ทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
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 และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      คิด
อย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพ่ือเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    การ
วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   ใน
รูปแบบมาตรฐาน 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 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 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 หรือใช้กรณีศึกษา 
    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 และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที ่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 รวมถึงการ

ใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท 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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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
1.1 กลุ่มวิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า 58  หน่วยกิต 
     1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ           35   หน่วยกิต 
     1.1.2 วิชาชีพครูเลือก             9    หนว่ยกิต 
     1.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า         43   หน่วยกิต 
      1.1.1 วิชาชีพครูบังคับ                    28   หน่วยกิต 
     1.1.2 วิชาชีพครูเลือก                      3    หนว่ยกิต 
     1.1.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      12    หน่วยกิต 

ปรับให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2562 
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2. เปรียบเทียบรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
วิชาชีพครูบังคับ 35  หน่วยกิต 
ETP101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
ETP301 ภาษาอังกฤษส าหรับครู    2(1-2-3) 
ETP202 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 3(2-2-5) 
ETP203   การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
ETP303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  3(2-2-5) 
ETP204 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   2(1-2-3) 
ETP102 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้   2(1-2-3) 
ETP304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ETP302 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP103 จิตวิทยาพัฒนาการ    3(3-0-6) 
ETP201 จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
ETP402 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ  
 การศึกษา     3(2-2-5) 
 
 
 

 วิชาชีพครูบังคับ 28  หน่วยกิต 
ETP105   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
 และจิตวิญญาณความเป็นครู    3(2-2-5) 
ETP104   จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP106   ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
ETP107   การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
ETP205   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP302   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ETP206   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
   การศึกษาในการเรียนรู้    3(2-2-5) 
ETP305   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP306   การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา     3(2-2-5) 
ETP403   คุรุนิพนธ์     1(0-2-1) 

ปรับวิชา 
เพ่ือให้ครอบคลุม
ตามร่างสมรรถนะ
วิชาชีพครู  
ปี  พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
วิชาชีพครูเลือก 9  หน่วยกิต 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม    3(3-0-6) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน    3(3-0-6) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด   3(3-0-6) 
ETP222 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP423 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว    3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ    3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการ   
 พัฒนาการศึกษา    3(3-0-6) 

 วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP424   รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา   3(2-2-5) 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม    3(3-0-6) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน    3(3-0-6) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด   3(3-0-6) 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว    3(2-2-5) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ    3(3-0-6) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการ  3(3-0-6) 

ปรับวิชา 
เพ่ือให้ครอบคลุมตามร่าง
สมรรถนะวิชาชีพครู  
ปี  พ.ศ. 2562 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  14  หน่วยกิต 
ETP411  การฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู 1    1(45) 
ETP412  การฝึกปฏิบัติวิชาชพีครู 2                               1(45) 
ETP413  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                   6(540) 
ETP414  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                   6(540) 

 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12  หน่วยกิต 
ETP413ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 
 

ปรับให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขา 
ครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ปี พ.ศ.2562 

3. 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
ลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

ETP202 การศึกษาและจรรยาบรรณความเป็นครูวิชาชีพ 
3(2-2-5) 
Education and Ethic of Professional 
Teachers 
ความหมายและความส าคัญของการศึกษา แผนการ
ศึกษา ปรัชญาการศึกษา กฎหมายและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับครู ความเป็น
ครู และคุณลักษณะครูดี พัฒนาการของวิชาชีพครู 
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้าง
ศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครูและศรัทธาใน
วิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู 3(2-2-5) 
Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being  
a Professional Teacher  
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้ เรี ยนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู   เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็น
ครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพ
ครู   โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มี
ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

ปรับแก้เนื้อหาเพ่ือให้
ครอบคลุมตามร่าง
มาตรฐานวิชาชีพครูปี 
พ.ศ. 2562 

ETP103 
 

จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
Developmental Psychology 

ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
Educational Psychology for Teachers 

ยุบรวมรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
119 

ลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
 

 
 
 
 

 
 

ETP201 

ความส าคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ หลักการทั่วไป
ของพัฒนาการมนุษย์ วิธีการศึกษาพัฒนาการ ทฤษฎี
พัฒนาการ พัฒนาการมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา 
ลักษณะงานที่เหมาะสมในแต่ละวัย ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ต่อพัฒนาการมนุษย์ ปัญหาพัฒนาการมนุษย์ช่วงวัย
เรียน 
จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
Psychology for Teachers 
ความส าคัญของจิตวิทยาในการเรี ยนการสอน 
กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือสืบค้นความรู้ ทฤษฎีที่
ส าคัญๆ ทางจิตวิทยาและการน าไปใช้ เป้าหมายการ
เรียนรู้และการประเมินผลในชั้นเรียน ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ วิธีการประยุกต์จิตวิทยาในการ
เรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเ พ่ือการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ การใช้นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา ความรู้และ
หลักการเบื้องต้นในการแนะแนวและให้ค าปรึกษา
ผู้ เรียน องค์ประกอบที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา
หรับารจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและ
วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้ลัก
การ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือ
การเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การ
สะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปล 

และรายวิชาจิตวิทยา
ส าหรับครู ปรับแก้
เนื้อหาเพ่ือให้
ครอบคลุมตามร่าง
มาตรฐานวิชาชีพครูปี 
พ.ศ.2562 
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ลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
ETP101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 

Language and Thai Culture for Teachers 
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือความเป็นครู ทักษะทาง
ภาษาไทยส าหรับครู การปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน และการ เขียนโดยทั่ ว ไป  เกี่ ยวกับข่ าว ใน
ชีวิตประจ าวัน สารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สารจากสื่อ
บุคคล การอ่านสารในชีวิตประจ าวัน การเลือกสาร
จากวารสาร นิตยสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาและหนังสือพิมพ์ การสื่อความหมาย การ
ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ การฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ด้วย
การพูด บรรยาย อธิบายและการเขียนอย่างเป็น
ทางการส าหรับครู ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของตน 

ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
Communication Language for Teachers 
หลั กกา ร  และ เทคนิ ค วิ ธี ก า ร ใช้ ภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการฟัง การดู การพูด การอ่าน 
และการเขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครูเพ่ือสื่อ
ความหมาย ในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้น
สารนิเทศ เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนในด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการ
เขียน  
 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับแก้เนื้อหา
เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ร่างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูปี พ.ศ. 2562 

ETP203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
Education Philosophy and Curriculum Development 
ความหมายของปรัชญาการศึกษา ลัทธิปรัชญาการศึกษา 
ปรัชญาการศึกษากลุ่มสารัตถนิยม ปรัชญากลุ่มนิรันตรนิยม 
ปรัชญากลุ่มพิพัฒนาการนิยม ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม 
ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม และพุทธปรัชญานิยม ประวัติ 

ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
Curriculum Design and Development 
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับแก้เนื้อหา
เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ร่างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูปี พ.ศ.2562 
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ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร ทฤษฎี
หลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรในประเทศไทย หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  การบริหารและจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น  การเรียนการสอนแบบเรียนรวมโดยปรับให้
เอ้ือส าหรับเด็กพิเศษ การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการประเมินหลักสูตรปัญหาและ
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมิน
หลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การฝึกปฏิบัติการ
หลักสูตรในสถานศึกษา 

ETP204 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(1-2-3) 
Management of Student Development 
Activities 
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เ รี ยน  ชมรม และการจัดการชมรมใน
สถานศึกษา การวางแผนและเขียนโครงงานจัด
กิจกรรม การด า เนินการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมรู้จักเข้าใจและเห็น

ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Learning Management  
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้ เรียน บูรณาการความรู้  
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับแก้เนื้อหา
เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ร่างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูปี พ.ศ. 2562 
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ETP303 

คุณค่าตนเองและผู้อ่ืน กิจกรรมแสวงหาและใช้ข้อมูล
สารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
กิจกรรมการปรับตัวและด ารงชีวิต กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รักษาดินแดน 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
Learning and classroom Management 
ความหมายความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ทฤษฏีการเรียนรู้
และทฤษฎีการสอน ระบบการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู ้กระบวนการจดัการเรยีนรู ้รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยุทธศาสตร์และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ต่างๆ   การบูรณาการเนื้อหาในกลุม่สาระการเรียนรู ้การจดัการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวางแผน การจดัท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ และการวเิคราะหผ์ลการจัดการเรียนรู ้ การจัดการ
ชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู ้การจัดบรรยากาศการเรียนรู ้
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรยีนรู้และการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้

ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
การเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ก า รบู รณาก า รปรั ชญา ขอ ง เ ศ รษฐ กิ จ พอ เ พี ย ง   
การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนท้องถิ่น   สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้ เรียน    การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้  การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและ
มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

ETP302
  

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Learning Assessment 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับแก้เนื้อหา
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ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  จุดมุ่งหมาย หลักการ 
รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน ศึกษากระบวนการ
สร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การออกแบบการสร้ า งแบบทดสอบ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
การน าผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานความ
แตกต่างของผู้ เรียน และจัดท ารายงานการศึกษา
ค้นคว้ า อิสระเกี่ ยวกับการออกแบบและพัฒนา
เครือ่งมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญใน
เรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อน
ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง 
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การ
ให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนว
ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเ พ่ือพัฒนาผู้ เรียนอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ร่างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูปีพ.ศ. 2562 

ETP102 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
Technology for Learning  
ความรู้ ความส าคัญ หลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ การวางแผน การ
บริหารจัดการสถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีใน

ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Innovation and Information Technology for 
Communication Education and Learning 
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

ยุบรวมรายวิชา
นวัตกรรม และ
รายวิชาเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับแก้เนื้อหา
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ETP304 
การจัดการเรียนรู้    และการสื่ อสารได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
3(2-2-5) 
Innovation and Educational Information 
Technology หลักการแนวคิด ทฤษฎี  หลักการ 
พัฒนาการ ประเภท การประยุกต์ใช้ และการประเมิน
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
วิธีการและกระบวนการสื่อความหมาย ประเภทของ
สื่อการสอน การเลือก การผลิต การใช้ การประเมินผล
และการเกบ็รักษาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ การน าไปใช้ และการประเมิน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การเลือกนวัตกรรม 
เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติและชั้นเรียนรวมที่มีเด็ก
พิเศษอยู่ด้วย ฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญา
รู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่  เกี่ ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ ใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ร่างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูปี พ.ศ.2562 

ETP401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Research for Learning Development 

ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Research and Development of Learning 
Innovation 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับแก้เนื้อหา
เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
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ความหมายและความส าคัญของการวิ จั ย เ พ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้   การวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  รูปแบบการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การเขียนโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  วิธีการหรือนวัตกรรมที่แก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การ
สร้างเครื่องมือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิ เคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมายของข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัยและ
แนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิ จั ย  การสร้ า งและหาคุณภาพเครื่ องมือวิ จั ย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการ
วิจัยเ พ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เ พ่ือให้สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี   มีความรอบรู้  และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ร่างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูปี พ.ศ. 2562 

ETP402 การบริหารสถานศึกษาและการประกัน 3(2-2-5) 
คุณภาพการศึกษา   
School  Management and Educational 
Quality Assurance 
ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฏี และหลักการเบื้องต้น
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน

ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3(2-2-5) 
Educational Administration and Quality 
Assurance 
วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงาน
และโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับแก้เนื้อหา
เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ร่างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูปี  พ.ศ. 2562 
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หน่วยงานทางการศึกษา  การพัฒนาองค์การ  การ
บริหารจัดการในชั้นเรียน การบริหารจัดการโครงการ
ศึกษา  หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ  บทบาทของครู ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้
ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
กา รศึ กษ าและประ เภทของก า รศึ กษ า  โ ดย ใ ช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง การสังเกตการบริหารและประกันคุณภาพ 
 

  ETP403 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
Individual Development Plan : ID Plan 
จัดท าคุรุนิพนธ์ในรูปแบบรายงานวิชาการ ผลงาน
การศึกษาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนสมรรถนะ
การปฏิบัติหน้าที่ครู  แสดงถึงคุณลักษณะความเป็นครู
ผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การร่วม
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  มีรายงานและ

เป็นรายวิชาใหม่
เพ่ิมเติมเพ่ือให้
ครอบคลุมมาตรฐาน
วิชาชีพครูปี พ.ศ. 
2562 
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ผลงานอย่างต่อเนื่อง  และมีพัฒนาการความเป็นครูมือ
อาชีพ 

ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
Seminar in Education 
ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา 
การวางแผนการจัดการสัมมนา การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติการฝึกทักษะการวิเคราะห์
ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการ
แสดงความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหา
แนวคดิใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
Seminar in Education 
ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การ
วางแผนการจัดการสัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวโน้มของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหา
ด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็นการวางแผนการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 
 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
Inclusive Education 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม ความรู้เกี่ยวกับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
การจัดการบริการสนับสนุนส าหรับชั้นเรียนรวม 

ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
Inclusive Education 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม ความรู้เกี่ยวกับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การ
จัดการบริการสนับสนุนส าหรับชั้นเรียนรวม 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

Skills and Techniques of Learning 
Management 
ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและ
เทคนิคการสอน ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน การเร้า
ความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน 
การเล่าเรื่อง  การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและ
วาจา  การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การ
สอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอนรายบุคคล 
การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมติ 
เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยเน้น
กระบวนการคิด เทคนิคการสอนส าหรับชั้นเรียนรวม 
เทคนิคการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฝึก
ปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่
จ าเป็นส าหรับครู 

ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Skills and Techniques of Learning 
Management 
ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการ
สอน ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม 
การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยา
ท่าทางและวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การ
สอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอนรายบุคคล การใช้เพลง
ประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมี
ส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด เทคนิคการสอน
ส าหรับชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอน
ที่จ าเป็นส าหรับครู 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
Education in ASEAN  
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน ปรัชญาการศึกษา ระบบการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคมและบริบทท้องถิ่น 

ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
Education in ASEAN 
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน ปรัชญาการศึกษา ระบบการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคมและบริบทท้องถิ่น 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
Thinking Process Skill Development 
ความหมายและความส าคัญของการคิด และการ
พัฒนาการทางสติปัญญา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการ
คิดแบบต่างๆ ลักษณะการคิดการน าเสนอความคิดและ
แผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหา  การออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะกระบวนการ
คิดฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด 

ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
Thinking Process Skill Development 
ความหมายและความส าคัญของการคิด และการ
พัฒนาการทางสติปัญญา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง  ๆ
ลักษณะการคิดการน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่าง
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา  การออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เครื่องมือ
และการประเมินผลทักษะกระบวนการคิดฝึกปฏิบัติการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ETP222 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
Utilization of Community and Digital 
Resources for Education 
ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน การส ารวจแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้

ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
3(2-2-5) 
Utilization of Community and Digital 
Resources for Education 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับแก้เนื้อหา
เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ร่างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูปี พ.ศ. 2562 
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ในชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาการ
จัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล การส ารวจแหล่ง
เรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ในสถานศึกษาการจัดระบบฐานข้อมูลและการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ETP423 การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
ช่วยสอน 
Production and Development of Computer 
Assisted Instruction 
ความหมาย  ความส าค ัญ  หล ักการและการน า
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช ้ในการเร ียนการสอน 
กระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิเคราะห์ข้อดีข้อจ ากัดของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง
บทเรียนต่างๆ การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาสร้าง
บทเรียนวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ฝึกปฏิบัติการผลิตบทเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
Production of Multimedia for Education 
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภทของสื่อ
มัลติมีเดีย โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างและพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอน ประเมินและเผยแพร่
สื่อมัลติมีเดีย 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับแก้เนื้อหา
เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ร่างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูปี พ.ศ.2562 

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
Education Research 
ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานของ
การวิจัยทางการศึกษา ความส าคัญของการวิจัยทาง

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
Education Research 
ความหมาย  แนวคิด  และความส าคัญของการวิจัยทาง
การศึกษา  จรรยาบรรณนักวิจัย  ประเภทของการวิจัย  

ปรับแก้เนื้อหาเพ่ือให้
ครอบคลุมตามร่าง
มาตรฐานวิชาชีพครูปี 
พ.ศ.2562 
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การศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาใน
การวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัว
แปรและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
แปลผลและสรุปผล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัยทางการศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยน
แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย 

การเลือกปัญหาในการวิจัย  การค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบการวัดตัวแปร การ
ออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การออกแบบการวิเคราะห์
ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางการศึกษา และการเขียน
รายงานการวิจัย 

ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
Guidance Psychology 
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการ
แนะแนวจรรยาบรรณของนักแนะแนวกระบวนการ
และเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการ
จัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนว
การบริหารงานแนะแนว และการประเมินผลการ
จัดบริการแนะแนว 

ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
Guidance Psychology 
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการ
แนะแนวจรรยาบรรณของนักแนะแนวกระบวนการและ
เทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการ
จัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนว
การบริหารงานแนะแนว และการประเมินผลการ
จัดบริการแนะแนว 
 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
Psychology of Exceptional Children 

ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
Psychology of Exceptional Children 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลใน
ครอบครัวของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ แนวทางการ
ปฏิบัติต่อเด็กที่ความต้องการพิเศษ แหล่งบริการและ
การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลใน
ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แนวทางการ
ปฏิบัติต่อเด็กที่ความต้องการพิเศษ แหล่งบริการและ
การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนา
การศึกษา 
3(3-0-6) 
Planning and Educational Project 
Management   
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหาร
โครงการ แนวการเขียนโครงการพัฒนาทางการศึกษา
การฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็น
ระบบการจัดโครงการและกิจกรรมเ พ่ือพัฒนา
สถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
และการประเมินผลโครงการ 

ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 
3(3-0-6) 
Planning and Educational Project 
Management   
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหาร
โครงการ แนวการเขียนโครงการพัฒนาทางการศึกษา
การฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ
การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การ
จัดท า โครงการศึกษาเ พ่ือพัฒนาชุมชน และการ
ประเมินผลโครงการ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

  ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)  
Learning Model and Learning Management 
ศึ กษาวิ เ คร าะห์ รู ปแบบการ เ รี ยนการสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ออกแบบและเขียน

รายวิชาใหม่ 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
133 

ลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบและ
กระบวนการ ใช้สาระส าคัญในสาขาวิชาเอก สร้างสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบหรือกระบวนการ ฝึกการสังเกตกระบวนการ
เรียนรู้ อภิปรายหรือสะท้อนความคิดเพ่ือสร้างความ
เข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เ สนอแนวทางปรั บปรุ ง การจั ดการ เ รี ยนรู้  ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ETP411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(45) 
Practicum 1 
การศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน งานในหน้าที่
ครูผู้สอน งานครู ประจ าชั้น พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ สภาพทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียน สภาพชุมชน 
และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานบริหาร
และบริการของโรงเรียน พัฒนาชั้นเรียน วิเคราะห์
ผู้เรียน การจัดท ารายงานการศึกษาสังเกต และสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
Internship 1 
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเอง
และต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ า
ชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพ   

ปรับให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ปี 
พ.ศ. 2562 
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สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของ
ครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกต
และวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์
ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ETP412 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(45) 
Practicum 2 
การฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผล การทดลองสอนบทเรียน
ในรายวิชาเฉพาะด้านในโรงเรียน วิเคราะห์ผลการเรียน
และปัญหาของผู้เรียน ตลอดจนหาทางแก้ไขและพัฒนา 
และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
Internship 2 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง
โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์

ปรับให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ปี 
พ.ศ. 2562 
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และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครู
และศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ETP413   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
Internship 1 
การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้ระบบนิ เทศ ติดตาม
ช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
จริงในทุกด้าน การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือส่ งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการ    ในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการน าไปใช้ การ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การมีส่วน

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
Internship 3 
ปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้ เ รียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสู งโดยประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า

ปรับให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ปีพ.ศ. 
2562 
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ร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา การ
ประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง ให้ มี คว ามรอบรู้  ทั นสมั ยและทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง 

ETP414 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(540) 
Internship 2 
การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้ระบบนิ เทศ ติดตาม
ช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
จริงในทุกด้าน การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการ    ในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการน าไปใช้ การ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา การ
ประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
Internship 4 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข
เกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณา
การบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ปรับให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ปี พ.ศ. 
2562 
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ลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึ กษาไปประ เมินสะท้ อนกลับ  ( AAR) เป็ น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง ให้ มี คว ามรอบรู้  ทั นสมั ยและทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งคณะครุศาสตร ์

ที่ 017/2562 
 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

หมวดวิชาชีพครู 
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สรุปการวิพากษ์ 

หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
วันrพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 7303 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

............................................................... 
รายช่ือคณาจารย์ผู้เข้าร่วมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 

1. ผศ.ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล 
2. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ 
3. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ ์
4. รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม 
5. ผศ.ดร.เมษา  นวลศรี 
6. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
7. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน 
8. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
9. ผศ.ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์ 
10. ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์ 
11. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  นิลนพคุณ 
12. ผศ.ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง  
13. อาจารย์ ดร.ศักดิ์  สุวรรณฉาย 
14. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ขุนทอง 
15. ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้ 
16. ผศ.ดร.เรขา  อรัญวงศ์ 
17. อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์  โอทกา

นนท์ 
18. อาจารย์ศัสยมน  สังเว   อาจารย์  
19. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ขุนทอง 
20. อาจารย์แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ 
21. อาจารย์ ดร.วราภรณ์  วราธิพร 
22. อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย 
23. อาจารย์อรัญญา  มุดและ 
24. อาจารย์พูนพชร ทัศนะ 
25. อาจารย์อรนุช  สมประสิทธิ์ 
26. อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช 
27. อาจารย์มณฑา  วิริยางกูร 

28. อาจารย์ชยพล  ใจสูงเนิน 
29. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม 
30. รศ.ดร.สุชาวดี  เกษมณี 
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รายช่ือกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.ศักดา  สถาพรวจนา 
2. อาจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ 
3. อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา 
4. ผศ.ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน 
5. ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล 
6. ผศ.ดร.เปรมจิตต์  ขจรภัย  ลาร์เซ่น 
7. Mr.Robert William Larsen 

 ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมรายวิชาชีพครูเลือก  ส่วนรายวิชาชีพครูบังคับเห็นควรพิจารณาจากปรับ
ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้มีรายวิชาชีพครูดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

วิชาชีพครูบังคับ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 

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

ETP105 
  

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being a Professional 
Teacher 

3(2-2-5) 

ETP106 
  

ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Communication Language for Teachers 

3(2-2-5) 

ETP107 
  

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Design and Development 

3(2-2-5) 

ETP205 วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for 
Communication, Education and Learning 

3(2-2-5) 

ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Assessment 

3(2-2-5) 

ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development of Learning Innovation 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

ETP403 คุรุนิพนธ์ 
Individual Development Plan : ID Plan 

1(0-2-1) 

วิชาชีพครูเลือก 

 
 
 

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 
Skills and Techniques of Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Learning Model and Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Production of Multimedia for Education 

3(2-2-5) 
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วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 
 

        นางบุณยนุช เทียบแสน             
ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล         
                       ผู้ตรวจรายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Internship 1 

2(90) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
Internship 2 

2(90) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
Internship 3 

2(90) 

ETP416  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  
Internship 4 

6(290) 
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ภาคผนวก ช 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
1. ชื่อ  นางสาวมณฑา           นามสกุล  วิริยางกูร 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
 
1.2  ประวัติการศึกษา 

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

ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2549 
 
1.3  ผลงานทางวิชาการ  

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
- 

1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
มณฑา วิริยางกูร. (2559). ชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่องวิถีชีวิตไทยของชาว 
  สมุทรสงครามและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ส าหรับผู้เรียน 
  ชาวต่างชาติ. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2. ประจ าปี 2559. 

2559: 82-95.  
1.3.3  บทความทางวิชาการ  
มณฑา วิริยางกูร และ ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์. (2561). กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกส าหรับ 
  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม 
          วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
           วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1 มิถุนายน 2561. 2561: 841-849. 

 1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
- 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
3 ปี 
 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการฟัง การดู และการพูดส าหรับครู 
1.5.2 วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
1.5.3 วิชาวรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
1.5.4 วิชาการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
1.5.5 วิชาการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
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2. ช่ือ นางสุชาวดี    นามสกุล เกษมณี 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
 
 2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 
ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2531 
ปริญญาตรี กศ.บ. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ปทุมวัน 
2520 

  
 2.3 ผลงานทางวิชาการ 
  2.3.1 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
            - 
  2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
 สุชาวดี เกษมณี. (2561). กลวิธีการใช้ภาษาในลิลิตพระลอที่สะท้อนค่านิยม 12 ประการ.  

เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1 มิถุนายน 2561.  
2561: 830-480. 

2.3.3 บทความทางวิชาการ 
      - 
 2.4 ประสบการณ์สอน 
  32 ปี 
  
 2.5 ภาระงานสอน 
  2.5.1 วิชาโครงงานและสัมมนา 
  2.5.2 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
  2.5.3 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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3. ช่ือ นายชาตรี    นามสกุล พนเจริญสวัสดิ์ 
3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 3.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2529 

ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2518 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 
 3.3.1 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
     - 
 3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
     - 
 3.3.3 บทความทางวิชาการ 

  มณฑา วิริยางกูร และ ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์. (2561). กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกส าหรับการ 
   สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. เอกสารหลังการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1 มิถุนายน 2561. 2561: 830-480. 

 
3.4 ประสบการณ์สอน 
 40 ปี 
 

 3.5 ภาระงานสอน 
 3.5.1 วิชาแนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย  
3.5.2 วิชาพัฒนาการของวรรณคดีไทย 
3.5.3 วิชาวรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
3.5.4 วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
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4. ชื่อ นายชยพล    นามสกุล ใจสูงเนิน 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
 4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 
ปริญญาตรี วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 

   
 4.3 ผลงานทางวิชาการ 
  4.3.1 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
                     - 
  4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
      - 
  4.3.3 บทความทางวิชาการ 

  ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี, ชยพล ใจสูงเนิน และ มนตรี ชินสมบูรณ์. (2560). การส่งเสริม 
  วัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนระดับ 
  ประถมศึกษาในเขตภาคกลาง. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2. มกราคม-มิถุนายน.  

2560: 275-300.  
 

 4.4 ประสบการณ์สอน 
  9 ปี 
 
 4.5 ภาระงานสอน 
  4.5.1 วิชาการอ่านคิดพัฒนาชีวิต  
  4.5.2 วิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.5.3 วิชาความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           
 

หน้า151 

5. ชื่อ นายเสริม    นามสกุล พงศ์ทอง 
 6.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
 6.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2522 
ปริญญาตรี กศ.บ.(ภาษาไทย) วิทยาลัยการศึกษาพระนคร 2517 

  
 6.3 ผลงานทางวิชาการ 

6.3.1  หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน 
  -  
6.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

- 
6.3.3  บทความทางวิชาการ  
ชนิสรา เสาไธสง, สิริรัตน์ พรมทอง และเสริม พงศ์ทอง. (2562). การด ารงอยู่ของการแสดง 
 ลิเกป่า จังหวัดตรัง. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี.  
 (1264-1279). จังหวัดปทุมธานี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 วไลยอลงกรณ์. 

 
 6.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

- 
 6.4 ประสบการณ์สอน 
  38 ปี 
 
 6.5 ภาระงานสอน 

 6.5.1 วิชาพัฒนาการของภาษาไทย 
6.5.2 วิชาศิลปะการอ่านออกเสียง 
6.5.3 วิชาคติชนวิทยา 
6.5.4 วิชาภาษาไทยเพ่ือการแสดง 
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
การพัฒนาหลักสูตร ปัญหาเรื่องการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนอาจจะไม่สามารถศึกษาให้ส าเร็จตามแผนการศึกษาที่ก าหนด 
การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา ปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาในต่างประเทศ 
การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการ อาจารย์มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท า

วิจัย/ผลงานวิชาการ 
การพัฒนานักศึกษา ปัญหาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

154 

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง 

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

(ระดับ 
ความเสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรเพื่อน าผลไปปรับปรุง
หลักสูตรอาจมีปัญหาเรื่องการติดตามผล
บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาต่างชาติอาจจะได้รับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

3 2 6 ยอมรับได้ 

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาบางคนอาจจะไม่สามารถศึกษาให้
ส าเร็จตามแผนการศึกษาที่ก าหนดอัน
เนื่องมาจาก ปัญหาพฤติกรรมการเรียน 

2 2 4 1 

การจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้นักศึกษา 

การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา
ในต่างประเทศอาจจะมีปัญหาเรื่อง
งบประมาณ   
ในการนิเทศและการประเมินผลนักศึกษา 

2 2 4 1 
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ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความ
รุนแรง 

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

(ระดับ 
ความเสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ 

อาจารย์มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมาก
ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท าวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

4 3 12 2 

การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาจจะท าได้ไม่
เต็มที่เนื่องจากปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา/
ปัญหาครอบครัว 

4 4 16 2 

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 0-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง          

ทีย่อมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ล าดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบ 
คุมที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ี
มีอยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1 การพัฒนาหลักสูตร ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ติดตามผลบัณฑิต 

  
ควบคุม  

2 การจัดการเรียนการสอน จัดสอนซ่อมเสริมเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามท่ีก าหนด 

  
ควบคุม  

3 การจัดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้นักศึกษา 

การจัดโครงการเพ่ือของบประมาณในการนิเทศและ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศของนักศึกษา 

x x 

ควบคุม  

4 การท าวิจัย/ ผลงานทาง
วิชาการ 

เสนอให้มหาวิทยาลัยลดภาระงานสอนของอาจารย์ 
และส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

  

ควบคุม  

5 การพัฒนานักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแลให้ค าแนะน า ตลอดจน
ศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข  

  
ควบคุม  

 
หมายเหตุ  ช่อง 3  หมายถึง มี   หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์  x หมายถึง ไม่มี 
              ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์                
                       x หมายถึง ไม่มีผลตามท่ีคาดหมาย 
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แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ /กิจกรรม/

ด้านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่ 

(ปัจจัยเสี่ยง) 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามผลบัณฑิต 

การควบคุมเพ่ือป้องกัน ปานกลาง 5 -  ภายในปีการศึกษา 
2558/คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนของ
นักศึกษา 

การควบคุมเพ่ือป้องกัน ปานกลาง 3 -  ภายในปีการศึกษา 
2557/คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

โครงการนิเทศและ
ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศ 

- ปานกลาง 4 -  ภายในปีการศึกษา 
2559/คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์เพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

การควบคุมโดยการ
ชี้แนะ 

สูง 2 - จัดอบรมการเขียนผล
การทางวิชาการ 

ภายในปีการศึกษา 
2557/คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ /กิจกรรม/

ด้านของเรื่องที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่ 

(ปัจจัยเสี่ยง) 
(5) 

กิจกรรมควบคุม 
(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 
(6) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

โครงการปรับปรุงระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ระบบการให้ค าปรึกษา 

การควบคุมเพ่ือป้องกัน สูงมาก 1 - จัดอบรมจิตวิทยา
วัยรุ่นให้แก่อาจารย์ที่
ปรึกษา และจัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา 

ภายในปีการศึกษา 
2557/คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

 
 
 

          ผู้รายงาน อาจารย์มณฑา  วิริยางกูร 
          ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)  
          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


