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มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี
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ในการวางแผนหลกัสูตร 
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 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ 
มหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 11 
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 2. บัณฑิต 81 

 3. นักศึกษา 82 
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 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 131 
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หลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)  

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   : คณะครุศาสตร ์
 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in English  

                                 (English Program)  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ช่ือเต็ม:  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
                 ช่ือย่อ:  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม:  Bachelor of Education (English) (English Program) 

ช่ือย่อ:  B.Ed. (English) 
 

3. วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

5.2 ประเภทหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้  
ภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษไดเ้ป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกสังกัด 
8.2 นักวิชาการด้านศึกษา 
8.3 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ 
8.4 ล่ามภาษาอังกฤษ   
8.5 นักแปลภาษา 
8.6 นักฝึกอบรมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
8.7 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นางสาว
อรัญญา 
มุดและ 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ 
ธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ)  
 
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) 
 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
 
 
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์น
เอเชีย 
 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2554 
 
 
 

2547 
 
 

2530 
2. นางสาวธนกร 

สุวรรณพฤฒิ 
อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและ

การสอน) 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) (หลักสูตร
นานาชาติ) 
 
บธ.บ. (การเงินและ
การธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเอเชีย 
อาคเนย์ 

2558 
 
 
 

2551 
 
 
 

2540 

3. นายอิสรา 
นามตาปี 

อาจารย์ อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
 

2556 

4. นางสาวกุสุมา 
เลาะเด 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ  ภาษามลายู 
วิชาโท ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2548 
2544 

5. นางสาวนิตย์   
เน่ียงน้อย 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  
 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2553 
 
 
 

2548 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศที่ส าคัญและเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1  คือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่งเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคนคือการศึกษา รัฐบาลมี
การส่งเสริมให้ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิในทุกระดับและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ 
ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบนัมีการขยายตัวและ
แข่งขันกันมากขึ้นในทุกๆด้านอีกทั้งประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มี
อ านาจต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนตนเอง
ให้ทันนานาประเทศ  สืบเนื่องจากการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประชากรของประเทศใหม้ี
คุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและตรงตามความต้องการของสังคม  ในปัจจุบัน
เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 การศึกษาของไทยจึงจ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความ
ร่วมมือ และการค้าขาย ความรู้ทางภาษาอังกฤษยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะ ท า
ให้คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองให้เป็นอารยภิวัฒน์ จากที่กล่าวมา ข้างต้นจะ
เห็นได้ว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต แต่ปัจจุบันปัญหาที่ส าคัญของประเทศในด้าน
การศึกษา คือปัญหาการขาดแคลนครูภาษาอังกฤษที่สามารถใช้และภาษาอังกฤษได้อย่างเช่ียวชาญ
รวมทั้งยังต้องมีคุณสมบัติของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   สังคมและวัฒนธรรม มีการการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง เช่น ระดับ
การศึกษาของคนในสังคมการสื่อสารคมนาคม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นการค้นพบ การประดิษฐ์ การขัดแย้ง และการแข่งขัน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลท าให้ระบบ รูปแบบทางสังคมและวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งที่
เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อมนุษย์ในด้านดี
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และไม่ดี ด้านผลดี คือ ท าให้เกิดการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ
ไปในทางที่ดีข้ึนด้านผลเสีย ด้วยอัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไม่เท่ากัน เมื่อ
วัฒนธรรมทางวัตถุเจริญก้าวหน้า แต่วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ความคิด ความเช่ือ วิถีการปฏิบัติ
ยังคงเป็นแบบเดิมๆ ท าให้เกิดปัญหาเรื่องการปรับตัว เช่น การขยายตัวอุตสาหกรรมย่อมต้องปรับ
พร้อมกับการขยายตัวทางด้านการศึกษาเพือ่ให้สอดคล้องสมัพันธ์กัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
และวัฒนธรรม จึงควรเป็นไปอย่างสมดุลและสัมพันธ์กันnซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้สอดคล้องกบันโยบาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่ยังเน้นการศึกษาเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศโดยต้องท าให้ระบบการศึกษามีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องและตรง
กับความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกรวมถึงจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียนในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนโดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่ง
ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาพร้อมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนใฝ่รู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตด้วย 
      11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูใหม้ีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงนิเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้
การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อน าประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพช้ันสูงที่มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝ่รู้เป็นครูดีครูเก่งมีความรู้และ
ใฝ่รู้มีเจตคติมีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจะเตรียมความพร้อมให้กับ
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สถานศึกษาเพื่อผลิตครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความ
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนของสังคมโลกเและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
ภาษาอังกฤษ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าและพัฒนาท้องถ่ิน สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้อง
น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี ้

12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถ่ินอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลา่วจะต้องใหม้ีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 
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13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ 
วิชาชีพเป็นระยะ เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรที่

จัดการเรียนรู้เพื่อผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากลในฐานะพลเมืองโลก มีทักษะทางสังคม
แบบสากลและประยุกต์เข้ากับความเป็นไทยได้ เข้าใจบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่ียวชาญ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่สอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้การสอนภาษาอังกฤษ
ในบริบทที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบและการสอนภาษาเฉพาะด้าน เป็นผู้มีจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพครู น าการศึกษาไปสู่การพัฒนาระดับท้องถ่ิน สังคม ประเทศชาติ และระดับนานาชาติ เท่าทัน
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับความหลากหลาย
ของสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

1.2  ความส าคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน อีกทั้งประเทศไทยเป็นสมาชิกของ
กลุ่มอาเซียนซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงมั่งค่ังและสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้น้ันจะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่เยาวชน
ของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้านจึงจะ
สามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูคือการปลูกฝัง
ความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชนเพื่อให้เติบโตข้ึนเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติ
ในอนาคต ครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติบ้านเมือง 

อีกทั้งภาษาอังกฤษเป็นภาษากล เป็นภาษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
การสื่อสารของมนุษย์อย่าง เป็นระบบ มีแบบแผน ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาหนึ่งที่บรรจุไว้ทั้งในหลักสูตรการศึกษาระดับพื้นฐานและการศึกษาระดับสูง 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต แต่ปัจจุบันปัญหาที่
ส าคัญของประเทศในด้านการศึกษาคือ ปัญหาการขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษ ทั้งใน
โรงเรียนรัฐบาลที่จัดการศึกษาแบบสามัญและแบบห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) 
และโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Program) และแบบนานาชาติ
(International Program) ซึ่งการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนท าได้โดยการ
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จ้างครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนบางคนไม่ใช่เจ้าของภาษา ปัจจุบันมีการจ้างชาวฟิลิปปินส์มาสอนแทน
คนไทย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรมีศักยภาพที่จะ
พัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
      เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นครูและนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม อีกทั้งมีความรู้  

ความสามารถและมีทกัษะด้านการสอนในระดับนานาชาติและการจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี ้

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพครู และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูเป็นไทยและสากล 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความเป็นครูที่มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการ
สอน จัดการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

1.3.3 เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษในบริบทและความต้องการที่
หลากหลายทั้งการสอนส าหรับหลักสูตรศึกษาในระบบและการสอนเฉพาะด้าน 

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าที่ 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา มีความ
เท่าทันต่อเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่า และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเข้ากับศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนา 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1) ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร 
บัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า 
ที่ สกอ. และคุรุสภาก าหนด 

1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 
จากแผนพัฒนาการศึกษา 
แห่งชาติและมาตรฐาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพของบุคลากร 
ทางการศึกษา  
2) ติดตามประเมินหลกัสตูรอยา่ง 
สม่ าเสมอ 

1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2) รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร 

2) ปรับปรงุหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ) ให้สอดคลอ้งกบั 
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกจิ การเมืองและ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
สงัคมและวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

1) รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2)  แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
สอดคล้องกับความเปลี่ยน 
แปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้า 
ทางวิชาการซึ่งประกอบ 
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน 
และภายนอก 

3) พัฒนาบุคลากร 
ด้านการเรียนการสอนและ 
บริการวิชาการให้มีความรู้  
สมรรถนะและเจตคติที่ 
ทันสมัยและเหมาะสมตาม 
มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ 

1) สนับสนุนบุคลากรด้าน 
การเรียนการสอนให้ท างาน 
บริการแก่องค์กรภายนอก 
2) พัฒนาทักษะการจัดการ 
เรียนรู้ของบุคลากร 
ด้านการเรียนการสอน 
ให้มีนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1) ปริมาณงานบริการ 
วิชาการต่อบุคลากร 
ด้านการเรียนการสอน 
2)รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนรู้ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

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

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน–กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเรจ็การศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง 
2.2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
2.2.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.2.4 มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 300 / CU-TEP 30 / TU-GET 250 / TOEFL iBT27 / TOEFL 

ITP 167/ IELTS 2.5 หรือการสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
2.2.5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 (GPAX) 
2.2.6 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1  การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุม

ตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1   จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2   จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 1,320,000 2,640000 3,960,000 5,280,000 5,280,000 

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

 
1,800,000 

21,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
1,890,000 

42,000 
 

460,000 
 

80,000 

 
1,984,500 

63,000 
 

460,000 
 

80,000 

 
2,083,275 

84,000 
 

460,000 
 

80,000 

 
2,187,911 
105,000 

 
460,000 

 
80,000 

รวมรายรับ 3,701,000 5,112,000 6,547,500 7,987,725 8,091,911 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,275 2,187,911 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
19,200 
120,000 
21,000 
72,000 

 
28,800 
240,000 
42,000 
72,000 

 
38,400 
360,000 
63,000 
72,000 

 
48,000 
480,000 
84,000 
72,000 

 
48,000 
600,000 
105,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
100,000 

 
460,000 
80,000 

 
460,000 
80,000 

 
460,000 
80,000 

 
460,000 
80,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 2,667,200 2,887,800 3,132,900 3,382,725 3,486,911 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 103,716.91 บาท/คน/ป ี
 

2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  
   2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพครู                              31 หน่วยกิต 
       2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 28 หน่วยกิต 
       2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต 
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
      2.2.1) วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต 
      2.2.2) วิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า                   30 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)     

หน่วยกิต 

 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
            

28 หน่วยกิต 

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
 
 
 
 

Educational Psychology for Teachers 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็น

ครู 
3(2-2-5) 

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

 

ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers  
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development  
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Learning Management  
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู ้
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology  
for Communicative Education and Learning 

 

ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ 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  
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2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก เลือกเรยีนไม่นอ้ยกว่า                     3 หน่วยกิต 
   

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Process Skill Development  
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  
ETP224 การใช้แหลง่เรียนรู้ในชุมชนและดจิิทลัเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community and Digital Resources for 

Education 
 

ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
 Inclusive Education  
ETP322 การศึกษาในอาเซียน   3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research  

ETP324 จิตวิทยาเด็กพเิศษ 3(3-0-6) 
 Psychology for Exceptional Children  

ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project Management  

ETP421 การสมัมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Education  

ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 Skills and Techniques of Learning Management  
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 Learning Model and Learning Management  
ETP425 การผลิตสือ่มลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production of Multimedia for Education  
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2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ชม.) 
   
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1  
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 Internship 2  
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
 Internship 3  
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
 Internship 4  

 
 

2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ จ านวน 42 หน่วยกิต 

 
 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED101 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
 Listening and Speaking for Teachers of English  
EED102 หลักภาษาส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
 English Structure for Teachers of English  
EED103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Linguistics and Digital Technology for English 

Language Teaching 
 

EED105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะหส์ าหรบัครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
 Critical Reading for Teachers of English  
EED201 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 
 
 
 

Phonetics and Phonology for Teachers of English 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED202 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
 Literary Works for English Language Teaching  
EED203 ไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Advanced Grammar for Teachers of English  
EED204 การแปลส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
 Translation for Teachers of English  
EED205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 

 Material Development and Learning Innovations in 
English Language Teaching 

 

EED206 การเขียนเชิงวิชาการส าหรบัครูภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
 Academic Writing for Teachers of English  

EED301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Curriculum and English Learning Activities  

EED302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
 English Language Assessment  
EED304 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Research in English Language Teaching  
EED306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Seminar in English Language Teaching  

 
2.2.2) วิชาเอกเลือก เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า                                21 หน่วยกิต 

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED104 การจัดการช้ันเรียนภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
 English Classroom Management 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED303 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษที่ 

21 
3(2-2-5) 

 English Language Learning Management for the 21st 
Century Learners 

 

EED305 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะการคิดด้วยวรรณกรรม 
ส าหรับเด็ก     

3(1-2-3) 

 Learning Management for Thinking Skill 
Development through Children Literature 

 

EED311 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Activities for Teaching English  
EED312 การเรียนเชิงรุกในการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Active Learning in English Language Education  
EED313 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 English for Business Purposes  
EED314 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Teaching English for Specific Purposes  
EED315 นานาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 World Englishes for International Communication  
EED401 การบรูณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพฒันาองค์กร 

วิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 
3(1-2-3) 

 Integration of Academic Reading and Development 
of English Teachers Association 

 

EED402 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
 World Cultures for Teachers of English  
EED403 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 
 English for Language Proficiency Tests  
EED404 ศิลปะและการแสดงในบรบิทการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Arts and Drama for English Language Learning  
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                        เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธาน ี โดยไมซ่้ ากบัรายวิชาทีเ่คยเรยีนมาแล้วและต้องไมเ่ป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้
เรยีนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารส าเรจ็หลกัสูตรของสาขาวิชานี้ 

 หมายเหตุ   
ความหมายของเลขรหสัรายวิชา  
รหสัวิชาประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 1 บ่งบอกถึงคณะ  
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 

                     ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดบัความยากง่าย  
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

  ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร  
ETP หมายถึง หมวดวิชาชีพครู  
EED หมายถึง หมวดวิชาเอก  
VGE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป  
8 VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 

VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EED101 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
EED102 หลักภาษาส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นคร ู
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา) 

ETP413 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EED103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลั  
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

EED105 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะหส์ าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ 

3(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การสือ่สารการศึกษาในการเรียนรู ้
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา) 

ETP414 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EED201 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

EED202 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
EED203 ไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
EED204 การแปลส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป  
8 VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 

VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EED205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3(1-2-3) 

EED206 การเขียนเชิงวิชาการส าหรบัครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 2 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EED301 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
EED302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    (วิชาเอกเลือก) 

EEDXXX วิชาเอกเลอืก 3 
EEDXXX วิชาเอกเลอืก 3 

รวมหน่วยกิต 19 
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

VGEXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

EED304 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
EED306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEDXXX วิชาเอกเลอืก 3 
EEDXXX วิชาเอกเลอืก 3 

วิชาเลือกเสร ี XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 

รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัตกิารสอนใน

สถานศึกษา) 

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครูบังคับ) 

ETP403 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูเลือก) 

ETPXXX วิชาชีพครูเลือก 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

EEDXXX วิชาเอกเลอืก 3 
EEDXXX วิชาเอกเลอืก 3 
EEDXXX วิชาเอกเลอืก 3 

วิชาเลือกเสร ี XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 
รวมหน่วยกิต 16 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP104 จิตวิทยาการเรยีนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Educational Psychology for Teachers  

       วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

      Analyze, solve problems, apply knowledge of psychology for 
learning management in order to develop learners based on their potentials and age 
range. Provide learners with special needs by using principles, concepts, theories on 
psychosexual development, educational psychology, counseling psychology, brain-
based learning. Enhance development and learning of learners at each age range, 
learners with special needs, guidelines for giving advices to parents on enhancing 
learner’s development, case study, give reflection for design how to provide 
assistance and to develop learners individually based on one’s potentials. Develop 
learners with teachership, systematically provide progress report to parents. Give 
feedbacks to the parents and members in the partnership to create a network of 
collaboration and apply reflection’s results in self-development as a knowledgeable 
teacher, well-rounded, and up-to-date to social intelligence. 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 
3(2-2-5) 

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

 

       ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารง
ตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิต
วิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

      Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, 
be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students 
and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, 
morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of 
teacher professional development using experiences and case studies, practice using 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes. 
 
ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers  

       หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการฟัง 
การดู การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย ในการ
เรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศ เพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฝึก
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และ
การเขียน 
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รหัส                                          ค าอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-ศ) 
 

      Study principles and techniques on how to use Thai and English 
language. Practice listening, speaking, reading, and writing skills. Be able to apply 
speech communication for teachers to communicate meaningfully in teaching and 
communicating, retrieving information in order to be well-rounded, ready for changes. 
Practice designing lessons for improving learners on listening, observing, speaking, and 
writing skills. 
 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development  

       ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ 
และการประเมินหลักสตูร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครทูี่
ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การฝึกปฏิบัติการหลักสูตรในสถานศึกษา 

      Design and develop a school curriculum based on the nature of 
each field  of study consistent with the school and community contexts. Implement 
and evaluate the curriculum by applying principles, theories on curriculum 
development, foundation on educational philosophy, psychology, society, culture, 
and technology. Develop Basic Education Curriculum.  Implement and evaluate the 
curriculum, problems and trends on curriculum development  in order to have skills 
on constructing, implementing, and evaluating through reflections for applying for the 
best interest as a good teacher who is well-rounded, up-to-date, and socially 
intelligent. Practicum curriculum in school. 
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ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Management  

       วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารูคิ้ดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู ้เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถ่ิน  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผู้เรียน  การบริหารจัดการช้ันเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ              

      Plan and manage natural learning process in the  major field of 
study  to develop learners to be  intellectual  innovators, to enhance student 
learning, to attend to and accept  individual differences among students, create 
activities and learning atmosphere for promoting students happiness in learning; 
enhance awareness of learners’ well-being,  integrate knowledge, content, 
curriculum, teaching science and digital technology in instruction by using learning 
theories, instructional innovation for skills development in the 21st century,  
integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, 
content and language integrated learning, integrated instruction on media and  
learning resources in local community. Use digital technology media, inclusive 
education, coaching, classroom management, designing and lesson plan writing, 
micro-teaching, practicum in real situation; to be a responsible and committed person 
in developing learners to achieve their potential. 
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ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology 
for Communication Education and 
Learning 

 

      ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

      Design and development learning media. Apply digital 
technology in the design of natural learning management of major field of study in 
order to develop learners to be intellectual, thoughtful and innovative in consistent 
with the context and individual differences among the students and learners with 
special needs by analyzing principles, concepts, theories related to innovation and 
information technology for communication, education and learning related to laws, 
and  ethics in using digital technology.  Be able to choose and apply innovation and 
information technology for communication, education, and effective learning 
management which do not violate intellectual property.  Apply reflective thinking to 
develop oneself to be a good teacher with knowledge and awareness of changes.       
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ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Process Skill Development  

       ความหมายและความส าคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปัญญา 
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ 
ลักษณะการคิดการน าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดข้ัน
พื้นฐานและข้ันสูง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหา  การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะกระบวนการคิดฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้พือ่
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

     Study meaning and importance of thinking and development of 
intelligence, concepts, theories and principles of thinking process skill development, 
types of thinking process, characteristics of thinking, presentation of thinking and 
thinking map, promotion and development of basic and higher thinking skills: analysis 
thinking skill, creative thinking skill, critical thinking skill, and problem-solving skill. 
Plan and design learning management to develop thinking process skill, instruments 
and evaluation of thinking process skill, practice planning learning management to 
develop thinking process skill. 
 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  
                             ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนว
จรรยาบรรณของนักแนะแนวกระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการ
จัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงาน
แนะแนวการบริหารงานแนะแนว และการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 
                             Study meaning, history, philosophy and principles of guidance 
psychology; ethics of counselor; process and techniques of guidance services; 
models of management of guidance services; guidance activities for individual’s 
potential development; roles of guidance personnel; management and evaluation 
of guidance services. 
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ETP224 การใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community and Digital 

Resources for Education 
 

                            ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแหล่งการ
เรียนรู้ดิจิทัล การส ารวจแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษาการจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา 

Study meaning, scope and value of community learning resources and 
digital resources learning; the survey of community resources and their usage; the 
development of learning centers in schools; the management of database systems 
and the administration of learning resources for educational development. 
 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  

      วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลบัที่
ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรบัปรงุพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

      Measure and evaluate learning achievement based on the nature 
of each major of study, focusing on developing learners to become intellectual and 
innovative, inspiring the learners who like to learn and to create innovation which is 
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consistent with the context and individual differences. Conduct activities and create 
learning environment concerning the learner’s happiness by applying learning 
management which integrates both content and language, learning management 
which integrates materials and local learning resources, digitally technological 
media, process of creating learning innovation, learner development through 
guidance.  Use lesson planning and learning management which are based on the 
nature of each major of study. Practice micro-teaching, and try-out learning 
management with different contexts in order to have the ability to design learning 
management.  Acquire skills of  learning management and use reflections for self-
development as a good teacher, well-rounded, and up-to-date and socially 
intelligent.                

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

Innovation 
 

      วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผูเ้รยีน ผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้ เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลั กการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพือ่แก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รยีน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

      Research and solve problems to develop learners. Create 
innovation to develop learners' learning that is consistent with the nature of the major 
field of study, different context of learners, students with special needs by studying 
and analyzing the problems and needs for development of students in the classroom 
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research design by applying principles, concepts, research theories, and researcher 
ethics. Create and find quality research tools.  Apply digital technology to create 
innovation in research to solve problems and develop learners. Create innovation 
that is consistent with the context of the community In order to be able to use the 
research results to develop learning management and develop learners. Use 
reflective thinking and apply self-development  in being a good teacher with 
knowledge and awareness for changes.       

 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 Educational Administration and Quality 
Assurance 

 

       วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
สถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของ
การศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง การสังเกตการบริหารและการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา 

      Analyze the context of the strategic policy for the preparation of 
plans and educational development programs and communities, design; implement 
quality assurance in education work that is consistent with educational institutions. 
Have knowledge of educational administration,  information system for school 
administration, quality assurance education, and the philosophy of sufficiency 
economy to create immunity for learners, educational management of educational 
institutions at each level and type of education by using a variety of learning 
management processes to develop oneself to have a good attitude, right base on  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

country, stable life, work, career, good citizenship,  understand the  world context 
wisely, modern society and keeping pace with changes. Observe educational 
administration and quality assurance in school. 

 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม   3(3-0-6) 
 Inclusive Education  

       ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาแบบเรียนรวม ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม การจัดการบริการสนับสนุนส าหรับช้ันเรียนรวม 

       Study meaning, importance, concepts, principles and theories 
related to the inclusive education; knowledge about students with special needs; 
adaptation for inclusive education management, techniques of inclusive education 
management; teachers’ roles in inclusive education management; and management 
of services supporting inclusive classroom. 
 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน   3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  

       วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ปรัชญา
การศึกษา ระบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจการเมือง สังคมและบริบทท้องถ่ิน ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซีย 

       Study the evolution of educational management of countries in 
ASEAN, educational philosophy, curriculum and instruction development in 
accordance with the condition of economy, politics, society and local including 
administration and educational quality assurance of countries in ASEAN community. 
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ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research  

       ความหมาย  แนวคิด  และความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา  
จรรยาบรรณนักวิจัย  ประเภทของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัย  การค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การออกแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย 

     Study meaning, development, concept, fundamental theory of 
educational research; the importance of educational research; ethics of researchers 
and laws related to research, model of research, stages of research, selection of 
research problems; search of document and related literature; variables and 
hypotheses; educational research design; qualitative and quantitative data analysis; 
interpretation and conclusion of research results; writing research proposals and 
research reports; discussion of and exchange of ideas and knowledge obtained from 
research. 
 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
 Psychology of Exceptional Children   

        ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลในครอบครัวของ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แนวทางการปฏิบัติต่อเด็กที่ความต้องการพิเศษ แหล่งบริการและการ
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

      Study characteristics of students with special needs; factors 
related to the development of students with special needs; problems of spiritual 
development of students with special needs and their families; ways of treating 
students with special needs; services and help for students with special needs. 
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ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา   3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project 

Management 
 

                            หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ แนวการ
เขียนโครงการพัฒนาทางการศึกษาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบการจัด
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการ
ประเมินผลโครงการ 
                            Study basic principles concerning planning and project 
management; methods of writing the educational development project; practicing 
planning educational development systematically, conducting projects and activities 
to develop schools; conducting educational projects for community development, 
and evaluation of the projects. 

 
ETP403 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan  

       จัดท าคุรุนิพนธ์ในรูปแบบรายงานวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ที่สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  แสดงถึงคุณลักษณะความเป็นครูผ่าน
กระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  มีรายงานและผลงานอย่างต่อเนื่อง  และมีพัฒนาการ
ความเป็นครูมืออาชีพ 

       Complete an individual development plan in the form of an 
academic report, a research report, and a creative project which reflect teacher’s 
competencies. Express  characteristics of a good teacher through teaching practicum, 
Professional Learning Community (PLC), strengthen networks with parents and a 
community. Continuously update with a progress report and development as a 
professional teacher. 
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ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1  

       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและ
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์
องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

       Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect 
love and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, 
acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, understand 
community context, coordinate with parents to collect the data used to provide 
learner care, assistance, and development to the preferred characteristics, provide 
well-organized report of learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner development, 
conclude the guideline and activities for teacher profession development both inside 
and outside educational institutions through the process of observation and analysis 
of teacher performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the learning result 
in after action review (AAR) as well as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 
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ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 Internship 2  

                              ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะ
ด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบรหิารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                           Behave as a good example with morality and conduct according 
to professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning 
content design, media and technology, measurement and evaluation according to 
the learning strand in each course, integrated knowledge in educational 
administration, innovation design, implementation of educational quality assurance 
in accordance with each level of education, manage quality learning and create a 
learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop and 
help students to have desirable characteristics, analyze and present guidelines for 
self-development to be a professional teacher who is able to adjust to keep up with 
the change of both professional teaching and core major sciences, participate in 
projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
 Internship 3  

        ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

        Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create advanced thinking processes by applying 
digital technology or modern educational innovations, collaborate with parents to 
develop and strive to solve students' problems to have the desirable characteristics 
with the process of the correct research methodology, clearly reflecting the changes 
that have occurred to students themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself 
to keep up with changes. 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
 Internship 4   

        ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผูเ้รยีนมีความสุขเกิดการะ
บวนการคิดข้ันสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนกบั
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สง่เสรมิให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

        Work in teacher duties, behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, make learners happy and have 
advanced thinking process and leading them to be innovators by designing modern 
educational innovations integrated in community context with learning activities in 
and out of the classroom, create a network of cooperation with parents and 
communities to develop, promote professional progress and solve students' 
problems with desirable characteristics with the correct research process according 
to the research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to 
themselves from participation and participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 
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ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Education  

        ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการ
จัดการสัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งในระดับท้องถ่ิน
และระดับชาติการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดง
ความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหา
แนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

        Study the objectives and models of seminar procedures, plan 
seminars, analyze the condition of problems and trend of basic education at both 
local and national levels; practice skills in analyzing problems by using group 
dynamic; discuss and express opinions toward development plan by means of 
scientific method; investigating new ideas and concepts from various information. 
 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Skills and Techniques of Learning 

Management   
 

        ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน 
ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่า
เรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การ
สอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอน
บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด เทคนิคการ
สอนส าหรับช้ันเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติการสอน
โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 

       Meaning, scope and importance of skills and techniques of 
teaching, skills in leading to the lessons, attention getting, questioning, using 
instructional media, storytelling, reinforcing, acting and speaking, explaining and 
concluding lessons; whole-group instruction, small-group instruction, individualized 
instruction; teaching through songs, teaching through role play; cooperative teaching 
technique, concept thinking technique, technique of inclusive classroom teaching,  
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technique of planning individualized instruction management, practice teaching by 
using skills and techniques necessary for teachers. 
   
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Model and Learning Management  

       ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบต่างๆ ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนของรูปแบบและกระบวนการ ใช้
สาระส าคัญในสาขาวิชาเอก สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบหรือกระบวนการ ฝึกการสังเกต
กระบวนการเรียนรู้ อภิปรายหรือสะท้อนความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

      Study and analyze varieties of learning forms. Design and write 
lesson plans according to instructions of forms and processes by using core contents 
in the field of study.  Design media and digital technology or learning resources for 
effective learning. Practice processes and forms of learning management. Practice 
observing learning management. Discuss or reflect ideas in order to understanding 
clearly learning management process. Propose the ways to improve more effective 
learning management.               

 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมเีดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production of Multimedia for Education  

        ความหมาย  ความส าคัญ  ลักษณะ  ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
โดยการวิเคราะห์หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการออกแบบ  สร้างและ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  ในการเรียนการสอน ประเมินและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 

      Study meaning, significance, characteristics, types of multimedia 
computer by analyzing principles, concepts, and theories about practicing of 
designing, constructing, and developing multimedia materials in learning and 
teaching, in evaluating, and sharing those multimedia materials. 



 44 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED101 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 
 Listening and Speaking for Teachers of 

English 
 

       ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการเรยีนรู้
การฟังและพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 

       Study and practice English listening and speaking for 
communication, conduct listening and speaking learning activities, reflect on various 
educational simulations. 

 
EED102 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
 English Structure for Teachers of English  
                             ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 
                              Study about sentence structures and grammar, focus on 
organizing learning activities in educational simulations. 
 
EED103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

 Linguistics and Digital Technology for 
English Language Teaching 

 

       ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 

       Study about theories in linguistics and applied linguistics, focus 
on organizing learning activities with digital technology in educational simulations. 
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EED104 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 

 English Classroom Management  

       ศึกษารูปแบบการจัดการช้ันเรียนที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรยีน
สามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                            Study various classroom management strategies which 
encourage and equip learners with effective models to create successful learning 
environment appropriate for English classroom activities. 
 
EED105 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครู

ภาษาอังกฤษ 
3(1-2-3) 

 Critical Reading for Teachers of English  
       ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจและใช้กลวิธีการ

อ่านต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
                            Study and practice a wide range of reading texts for 
comprehension and use reading strategies for enhancing reading ability, analyze 
text types and reading texts, conduct reading activities. 
 
EED201 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Phonetics and Phonology for Teachers of 
English 

  

       ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออก
เสียงภาษาอังกฤษ 
                            Study sound systems, phonetics and phonology, phonological 
rules, phonetic symbols and pronunciation, be able to conduct activities concerning 
English pronunciation. 
 
 



 46 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED202 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 

 Literary Works for English Language 

Teaching 

 

      ศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง  
ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนอ่านวรรณกรรม 
                          Study patterns and elements of prose and poetry, interpret, 
analyze and criticize literary works, conduct learning activities, relating to 
literature reading. 
 
EED203 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Advanced Grammar for Teachers of 

English 

 

       ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค และ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษข้ันสูง จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ข้ันสูงผ่านสถานการณ์จ าลอง
และกรณีศึกษา 

      Study types of sentences, analyze sentence structures, 
clauses, and advanced grammar, focus on organizing learning activities in 
educational simulations and case studies. 

 
EED204 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 

 Translation for Teachers of English  

                            ศึกษาและค้นคว้าหลักการและข้ันตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                            Study and explore the principles and translation procedures, 
practice translation and text adaption from English to Thai and Thai to English, apply 
translation into English learning management. 
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EED205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 

3(1-2-3) 

 Material Development and Learning 
Innovations in English Language Teaching 

 

       ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และประเมินสื่อและนวัตกรรมเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
                            Study, select, design, develop, produce, utilize, and evaluate 
learning materials and innovations for a variety of English language learning. 
 
EED206 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Academic Writing for Teachers of English  

                             ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และประเมินสื่อและนวัตกรรมเพือ่
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
                            Study academic formats and characteristics, and practice 
academic writing, academic report writing, and English academic article writing. 
 
EED301 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Curriculum and English Learning Activities  
       วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ออกแบบหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการ
วางแผน และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

      Analyze general principles, concepts, and essential issues 
behind the Basic Education Core Curriculum and English curriculum in different 
levels, develop and create various activities developing learners to meet the core 
standards, practice lesson planning and English language learning management 
strategies. 
 



 48 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

 English Language Assessment  

                            ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้ม
ในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบ
ภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                            Study theories in language testing and assessment, new 
approaches to language testing and assessment, test design and their validation, 
advances in language testing technology, develop skills in designing, trialing and 
analyzing assessment instruments in English learning context. 
 
EED303 การจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 

3(2-2-5) 

 English Language Learning Management 

for the 21st Century Learners 

 

       ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ 

      Study theories, principles, and approaches of English language 
learning management for the 21st century learners, learn various techniques for 
active learning management and organizing English camps. 

 
EED304 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Research in English Language Teaching  

                               ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล เรียบ
เรียง ด าเนินการวิจัย น าเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบ
วิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
                             Study research methodology in English language teaching, 
search for information, organize, conduct research, prepare and publish research 
report systematically and accurately based on research in English language teaching. 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED305 การจัดการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วย

วรรณกรรมส าหรับเด็ก   

3(1-2-3) 

 Learning Management for Thinking Skill 

Development through Children Literature 

 

      ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค์ประกอบ 
ประเภท ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับ
ทักษะการคิด 

      Study and analyze children’s literature, identify and explain 
elements, types, and characteristics of children’s literature, use children’s literature 
in teaching English to develop thinking skills. 

 
EED306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Seminar in English Language Teaching  

       ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 

      Study current trends and issues of English language learning 
management, exchange and reflect on Internship’s experiences, and how to design 
English classroom activities to meet learners’ needs, potentials, and contexts. 

 
EED311 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Activities for Teaching English  

       ศึกษาการหลักการ  การเลือกใช้ การประยุกต์ใช้  และการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา และการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง 
ทั้งในและนอกหลักสูตร 

       A study of principles, selecting, addapting  ,and designing  
creative curricular and extracurricular activities in English language learning. These  
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รหัส ค าอิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
activites will supplement English language learning skills,  language learning 
experiences and using the langauge in real life situations of learners. 

 
EED312 การเรียนเชิงรุกในการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Active Learning in English Language 

Education 
 

                 ศึกษาหลักการ แนวคิด และวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านการเชิงรุกโดย
ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ การเรียนรู้ผ่าน
โครงงาน การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น สามารถน าวิธีการเรียนรู้
เชิงรุกแบบต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา 
วิธีการสอน กิจกรรมการสอน และศักยภาพของผู้เรียน 
                         Study principles, concepts and procedures of learning 
management through active learning in English Language Education by using various 
learning methods such as discovery learning, inquiry learning, project-based learning, 
productive learning, problem-based learning, etc.  The ability to apply various 
methods of active learning in teaching English in accordance with content, teaching 
methodology, teaching activities and students’ potential. 

 
EED313 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 English for Business Purposes  
                             การศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยเน้นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ         
รวมทั้ง การศึกษาค าศัพท์และส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรกิจ 
                             Study English in business with emphasis on communication 
among various business sectors, including studying vocabularies and idioms used in 
business. 
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รหัส ค าอิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED314 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Teaching English for Specific Purposes  
                             ศึกษาวิ ธีการวิ เคราะห์ภาษาอังกฤษระดับค า  วัจนปฏิบัติศาสตร์  
วากยสัมพันธ์ ปริจเฉทเพื่อเข้าถึงรูปแบบของภาษาและหน้าที่ของภาษาเชิงบริบท ประยุกต์เข้ากับ
ทฤษฎี หลักการ และวิธีการสอนส าหรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามความ
ต้องการเฉพาะของศาสตร์นั้น ๆ 
                             Study methods of analyzing English language in semantic, 
syntax, pragmatics, and discourse in order to access the form and function of 
language in contexts; apply the theories, principles, and approaches for teaching 
English for specific purposes based on the need of selected fields. 

 
EED315 นานาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 World Englishes for International 

Communication 
 

                            แนวคิดภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ภาษาอังฤษในฐานะภาษานานาชาติ อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมต่อการสื่อสารนานาชาติ 
ความหลากหลายของภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษที่
มีผลต่อการเป็นนานาภาษาอังกฤษโลกเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 

     Basic concepts of sociolinguistics, socio-cultural issues in English 
as an international language, Influences of social and cultural communication, the 
occurrence of variation of English in contexts affecting World Englishes for 
international communication.   
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รหัส ค าอิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED401 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา

องค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 

3(1-2-3) 

 Integration of Academic Reading and 

Development of English Teachers 

Association 

 

       ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านเชิงวิชาการ อภิปรายประเด็นส าคัญที่
เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ แลกเปลี ่ยนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 

      Study and practice academic reading skills, discuss about English 
teachers’ professional and English language teaching management, exchange and 
transfer knowledge within a professional community. 
 
EED402 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ     3(1-2-3) 
 World Cultures for Teachers of English  

       ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของ
สังคมโลก มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถ่ินของตน
ผ่านการท าโครงงาน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายทาง
วิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 
                            Study, analyze, compare local cultures and the world society, 
collaborate with guardians and community to promote and publish local cultures 
through project implementation and participate in exchanging professional 
experiences and establishing English teacher professional networks based on the 
world change and the cultural differences. 
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รหัส ค าอิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EED403 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน     3(2-2-5) 
 English for Language Proficiency Tests  

                             ศึกษาเทคนิคการท าแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL 
IELTS และ TOEIC  และฝึกท าแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR ระดับ B2 

        Study various techniques needed for English proficiency tests, 
such as TOEFL, IELTS and TOEIC, do a variety of relevant tests to prepare learners for 
level B2 in CEFR. 
 
EED404 ศิลปะและการแสดงในบริบทการศึกษา

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

 Arts and Drama for English Language 
Learning 

 

      ทักษะการใช้ศิลปะและละครเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษการออกแบบและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และส ารวจ
ตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมทางด้านศิลปะ
และละคร 
                           The skills for using arts and drama as a tool for English language 
learning process management. The designs and activities of English language 
teaching for self-observation and self-learning, coexistence in society, integrated 
English language skills development through the arts and drama activities. 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นางสาว

อรัญญา 
มุดและ 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(ภาษาองักฤษ 
ธุรกิจเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ)  
 
บธ.ม. (ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ) 
 
ค.บ.
(ภาษาองักฤษ)  

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 
 
 
มหาวิทยาลัย 
อิสเทิร์นเอเชีย 
 
สถาบันราชภัฏจันทร
เกษม 

2554 
 
 
 
 

2547 
 
 
 

2530 

12 12 12 12 12 

2 นางสาว 
ธนกร 
สุวรรณพฤฒิ 

อาจารย์ ปร.ด. (หลกัสูตร
และการสอน) 
(ภาษาองักฤษ) 
 
ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)
(หลกัสูตร
นานาชาติ) 
 
บธ.บ. (การเงิน
และการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
 
 
 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 

2558 
 
 
 
 

2551 
 
 
 
 
 

2540 

12 12 12 12 12 

3 นายอิสรา 
นามตาป ี

อาจารย์ อ.ม. 
(ภาษาองักฤษ) 
 
ศศ.บ. 
(ภาษาองักฤษ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 
1) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2559 
 
 

2556 

12 12 12 12 12 

4 นางสาว
กุสุมา  
เลาะเด 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

อ.ม. 
(ภาษาศาสตร์) 
 
ศศ.บ  (ภาษา
มลายู, วิชาโท 
ภาษาอังกฤษ) 
 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2548 
 
 

2544 
 
 
 
 
 

12 12 12 12 12 



 55 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
5 นางสาวนิตย์   

เน่ียงน้อย 
อาจารย์ ศศ.ม. 

(การสอน
ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่าง 
ประเทศ) 
 
ศษ.บ. 
(ภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 
 
 
มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

2553 
 
 
 
 
 

2548 

12 12 12 12 12 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

 
ปีท่ีจบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นางสาว

อรัญญา  
มุดและ 
 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ 
ธุรกิจเพื่อการสือ่สาร
นานาชาติ) 
 
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) 
 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
มหาวิทยาลัย 
อิสเทิร์นเอเชีย 
 
สถาบันราชภัฏจันทร
เกษม 

2554 
 
 
 

2547 
 
 

2530 

12 12 12 12 12 

2 นางสาวธนกร 
สุวรรณพฤฒิ 

อาจารย์ ปร.ด. (หลกัสูตร
และการสอน) 
(ภาษาองักฤษ) 
 
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)(หลักสูตร
นานาชาติ) 
 
บธ.บ. (การเงินและ
การธนาคาร) 

มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
 
 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 

2558 
 
 
 

2551 
 
 
 

2540 

12 12 12 12 12 

3 นายอิสรา 
นามตาป ี

อาจารย์ อ.ม. 
(ภาษาองักฤษ) 
 
ศศ.บ. 
(ภาษาองักฤษ) 
(เกียรตินิยมอันดับ 
1) 
 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
 

2559 
 
 
 

2556 

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

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

 
ปีท่ีจบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
4 นางสาว

กุสุมา  
เลาะเด 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อ.ม. (ภาษาศาสตร)์ 
 
 
ศศ.บ  (ภาษามลายู
วิชาโท ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2548 
 
 

2544 

12 12 12 12 12 

5 นางสาวนิตย์ 
เน่ียงน้อย 
 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน                
ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่าง 
ประเทศ) 
 
ศษ.บ. 
(ภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

2553 
 
 
 
 

2548 

12 12 12 12 12 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นายอภิศักดิ ์

ภู่พพิัฒน์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ed.D. (Applied 
Linguistics) 
 
M.A. (Applied 
Linguistics) 
 
อม.(ภาษาอังกฤษ) 
 
 
คบ. 
(การสอนภาษาอังกฤษ) 

Columbia 
University, USA 
 
Columbia 
University, USA 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 6 

2 นางสายวรุณ 
จ าปาวัลย์ 

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ Ed.D. (Curriculumm& 
Instruction) 
 
ศศ.ม(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) 
 
คบ. (ภาษาองักฤษ) 

 
 

Illinois State 
University,USA 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 6 

3 นางสาวนรัจฉรา 
สมประสงค ์

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)        
 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
  เกษตรศาสตร ์

 
มหาวิทยาลัย 

   ศิลปากร 

6 6 6 6 6 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
4 นายบัณฑิษฐ ์

พันศิร ิ
อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 6 

(หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้นๆ)  

3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน   

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการ
ประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัด
และประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการสอน(TPACK)  STEM  PLC ทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมนิ ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง 

2) มีประสบการณ์การสอนระดับอดุมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า 1 ปี ให้มี ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มี
ประสบการณ์  การสอนต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป 

3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 
อย่างน้อย 1 ช้ินงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ 
ภายใน 5 ปีย้อนหลัง 

4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 2 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้ นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
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 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
          บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
       การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย  
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในช้ันเรียน และมีการปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้       
สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน  การจัดท าบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่

นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4.1.2  มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีน

การสอน การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในช้ันเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการช้ันเรียน วัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน  และท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการเรียนรู้             
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 
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           4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 
4.2 ช่วงเวลา  

1. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 1    ปีการศึกษาที ่ 1  
2. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 2    ปีการศึกษาที ่ 2  
3. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3    ปีการศึกษาที ่ 3  
4. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่  1     ปีการศึกษาที ่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 
ปีการศึกษาท่ี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ช่ัวโมง  
(8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์หรอืสปัดาหล์ะ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต  90 ช่ัวโมง  
(8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์หรอืสปัดาหล์ะ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต  90 ช่ัวโมง  
(8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์หรอืสปัดาหล์ะ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  290 ช่ัวโมง  
(8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์หรอืสปัดาหล์ะ 1 วัน) 

 
5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมบังคับ ได้แก ่
   (1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 
 (2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ 
ดังต่อไปนี ้
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ก. กิจกรรมสง่เสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและ/หรอืศาสตร์

พระราชา 
ค. กิจกรรมการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝงัความซี่อสัตย์

สุจริตและการต่อต้านการทจุริตคอรัปช่ัน 
ง. กิจกรรมลูกเสอื/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพนัธ์และตั้งครรภ์

โดยไม่มีความพร้อม 
ฉ. กิจกรรมสง่เสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกจิกรรมสภา

นักเรียน  
ช. กิจกรรมการพฒันาทกัษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 

 2) กิจกรรมเลอืก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพิม่เตมิใหผู้้เรียน ดังต่อไปนี้ 
      (1)  กิจกรรมการพฒันาตนสู่ความเป็นคร ู
 (2)  กิจกรรมการพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลย ี 
 (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
 (4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สมัมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
 (5) กิจกรรมการปลกูฝงัวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 (6) กิจกรรมอื่นตามบรบิทของสถาบันการศึกษา 
 
6. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

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

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงข้ึนได้ 
  6.2.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัตกิารวิชาชีพครู)  
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          6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน 

6.3 ช่วงเวลา  
     ปีการศึกษาที่ 1 

ปีการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 

6.4 จ านวนหน่วยกิต 
142 หน่วยกิต 

6.5 การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในช้ันปีที่ 2 
ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในช้ันปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยช้ันเรียน มีการ
ก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
      6.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในข้ันต้น 
โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
2. ความสามารถด้านการสอน 

 
นั ก ศึ กษามี ค ว ามสามา รถด้ า นการจั ด การ เ รี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ สามารถการน าความรู้ แนวคิด ทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้อย่างผสมผสานโดยผนวกความรู้ความเข้าใจ
ด้านจิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถ
บูรณาการกับสาระอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีทางด้านความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน การ
จัดช้ันเรียนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้น ความ
สนใจในการเรียน เหมาะสมกับระดับความสามารถและ
ธรรมชาติของผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ
และนวัตวรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลายทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการวางแผน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลตาม
สภาพจริงที่สอดคล้องกับเนื้อหาและธรรมชาติของผู้เรียน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการของผู้เรียน 

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยสามารถน าไปใช้ในการเรียน
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษา 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอาชีพครู 
รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล  การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งวิเคราะห์
หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการเนื้อหา
ในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ ได้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมี
ศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ 
เป็นคนดี  มีน้ า ใจ/เอื้ ออาทรศิษย์  รักงานสอน ใฝ่รู้             
ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอ
ปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

5. ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ 
และมีวินัยในตนเอง 

นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความกล้าในการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความกระตือรือร้นในการท าสิ่ง
ต่างๆเพื่อมุ่งไปสู่ความความส าเร็จของหมู่คณะ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย และความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลก รวมทั้งมีวินัยในตนเอง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน  ที่ได้รับมอบหมายทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสรมิสร้างการพฒันาที่ยั่งยืน  
  3) มีค่านิยมและคุณลกัษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น    
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปญัญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสงัคมสว่นรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสงัคมและ
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ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทัง้ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
 3) การเรียนรูจ้ากกรณีศึกษา (Case Study) 
 4) การเรียนรูจ้ากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
 5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจรงิในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
 6) การบรรยายเชิงปฏิสมัพันธ์(Interactive lecture )  
 7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
 8) การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลกัสูตร 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) วัดและประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจรงิ (Authentic 
Approach) 
 2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
 4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
 6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครจูากผลการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
 7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

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

 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ของ
แตล่ะสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน 

 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           
ตามมาตรฐาน 

 5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

   
2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 3) การเรียนรู้แบบรวมพลงั (Collaborative Learning)  
 4) การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 5) การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนร่วมกันในช้ันเรียน  
 7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom)  
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 8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
 9) การเรียนรูโ้ดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
 10) การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
 12) การเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรอืในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) การเรียนรูโ้ดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
 2) การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิทักษะการคิดข้ันสงู (Higher Order Thinking skills) 
 3) การเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
 4) การเรียนรูโ้ดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
 5) การเรียนรูโ้ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
 6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
 7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
 8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
 9) การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
 11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
 2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบตัิงาน  
 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
  2) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
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  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
          4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 2) การเรียนแบบมสี่วนร่วมปฏิบัตกิาร (Participative Learning through Action) 
 3) การเป็นผู้น าแบบมสี่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
 4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
 5) การเรียนรูโ้ดยบูรณาการการปฏิบัตงิานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 6) การเรียนรู้แบบรวมพลงั(Collaborative learning)  
 7)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลกัสูตร 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทยป์ัญหา 
 3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีใน    
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
 4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 



 69 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรยีนรู้ต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพื่อสรปุประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสตูร 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ   
ด้านการศึกษา 
 2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 1)  สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
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บริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรูใ้นโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ 

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

       3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกบั
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด  
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  ๒๑ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง  

          2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 1) การเรียนรูโ้ดยบูรณาการการปฏิบัตงิานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 
learning: WIL) 
 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 3) การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning ) 
 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในช้ันเรียน 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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

1. ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้
ส าหรับคร ู

                        

2. ETP105 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

                        

3. ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู

                        

4. ETP107 การออกแบบและการ
พัฒนาหลกัสูตร 

                        

5. ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                           

6. ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศกึษา
และการเรียนรู ้

                        

7. ETP221 การพัฒนาทกัษะ
กระบวนการคิด 

                        

8. ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว                         

9. ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

                        

10. ETP302 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

                        

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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

11. ETP305 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้

                        

12. ETP306 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

                        

13. ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม                         

14. ETP322 การศึกษาในอาเซียน                         

15. ETP323 การวิจัยทางการศกึษา                         

16. ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                         

17. ETP325 การวางแผนและการ
บริหารโครงการพัฒนาการศกึษา 

                        

18. ETP403 คุรุนิพนธ์                         

19. ETP413 ปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1 

                        

20. ETP414 ปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 2 

                        

21. ETP415 ปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 3 

                        

22. ETP416 ปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 4 

                        

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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

23. ETP421 การสัมมนาทาง
การศึกษา 

                        

24. ETP422 ทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู ้

                        

25.ETP424 รูปแบบและกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

                        

26. ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา 

                        

27. EED101 การฟังและการพูด
ส าหรับครภูาษาองักฤษ                         

28. EED102 หลักภาษาส าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ                         

29. EED103 ภาษาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 

                        

30. EED104 การจัดการช้ันเรียน
ภาษาอังกฤษ                         

31. EED105 การอา่นเพื่อการคิด
วิเคราะห์ส าหรับครูภาษาองักฤษ                         

32. EED201 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
ส าหรับครภูาษาองักฤษ                         

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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

33. EED202 วรรณกรรมเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ                         

34.EED203 ไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ                         

35. EED204 การแปลส าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ                         

36. EED205 การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                         

37. EED206 การเขียนเชิงวิชาการ
ส าหรับครภูาษาองักฤษ                              

38. EED301 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ                         

39. EED302 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                              

40. EED303 การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

                        

41. EED304 การวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ                         

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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

42. EED305 การจัดการเรียนรู้เพือ่
พัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรม 
ส าหรับเด็ก     

                        

43. EED306 สัมมนาการสอน
ภาษาอังกฤษ                         

44. EED311 กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค ์                         

45. EED312 การเรียนเชิงรุกใน
การศึกษาภาษาอังกฤษ 

                        

46. EED313 ภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุ่งหมายทางธุรกจิ                         

47. EED314 การสอนภาษาองักฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                         

48. EED315 นานาภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสารระหว่างประเทศ                         

49. EED401 การบรูณาการการอ่าน
เชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กร 
วิชาชีพของครูภาษาองักฤษ 

                        

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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

50. EED402 วัฒนธรรมโลกส าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ                         

51. EED403 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทดสอบมาตรฐาน                         

52. EED404 ศิลปะและการแสดงใน
บริบทการศกึษาภาษาอังกฤษ 

 
                       

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)   
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนปุรญิญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ประเมินภายในจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง มคอ.2 มคอ.3 และการปฏิบัติโดยพิจารณาจากแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชากับการปฏิบัติ พร้อมพิจารณาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชาผ่านเว็บไซต์หรือแบบสอบถามของคณะ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยและ
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับชาติ โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
  2.2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิตท าโดยการสัมภาษณ์หรือส่ง
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ และการประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะส าเร็จ
การศึกษาและศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
  2.2.4 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพครู ในด้านของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วยความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ
เรียนรู้ คุณสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
       2.3  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 นักศึกษาเรียนรู้พื้นฐานวิชาชีพครู มีความรู้พื้นฐานส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ และมีความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป                 
(The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) 

 2 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR)) 

3 นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรยีนภาษาอังกฤษที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงด้วย
กระบวนการวิจยัที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  และนักศึกษามคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับ B2 ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป(The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR)) 

4 นักศึกษาสามารถจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย                
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่าย             
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบยีบวิธีวิจัยและนักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษ             
อยู่ในระดับ C1 ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
(The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
คุณค่าความเป็นอาจารย์ รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเข้าโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุ
ศาสตร์ 
 1.2 ส าหรับอาจารย์ใหม่ทีต่้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการ
พัฒนานักศึกษา เพื่อให้สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตวิธีการสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ใน
หลักสูตร 
 1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนทักษะในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
  2.1.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทาง
วิชาการ ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพื่อก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์  ผลิตและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ใน
การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
  1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลกัสตูร 
  1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 
  1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนข้ัน
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2. บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค
พิเศษได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา 
    คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของ
คณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ทีป่รกึษาทางวิชาการใหแ้ก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
  3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
    กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะ
ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได ้
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้เตรียมครู
รุ่นใหม่เพื่อทดแทนครูที่ขาดแคลนจนถึงปี พ.ศ. 2570 ได้มีการส ารวจไว้ว่า จะมีจ านวนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนทีค่รบเกษียณอายุราชการใน 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 
- 2570 จะมีครูเกษียณทั้งสิ้น 288,233 คน โดยเป็นครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ข้ันพื้นฐานทั้งสิ้น 270,332 คน และพบว่ามีความต้องการครูเพื่อทดแทนครูเกษียณอายุราชการใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 13,852 คน (ท่ีมา : ชนิตา รักษ์พลเมืองและคณะ (ม.ป.ป.). รายงาน
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ทุนสนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการ
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คัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน 
และมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดย
ด 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 
    3) มีการประเมินกระบวนการ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
    2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
    3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารคณาจารย์ 
  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
    มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
  4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
    คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
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เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
    ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     
จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาข้ันต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    อาจารย์มีผลงานวิชาการ 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 
 5.1 การบริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการบริหารหลักสตูรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร มีดังนี ้
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  5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
  5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะครุศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 
  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติ
การ ดังต่อไปนี้ 
    1) ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 
    2) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
    3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
    4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษาท าการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
    5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    7) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอื่นๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
    1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
    2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น  ๆ  รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
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    1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
    2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน 
และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
    3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมนิผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
    4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมนิคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
    5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
    6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
 5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานข้ันต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ของ สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
  5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
    1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
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     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 
     5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
     5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
     5.3) ประเมินกระบวนการ 
     5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
     5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7) โดยด าเนินการดังนี้ 
     3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
     3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
     3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
     3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
     3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDC 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
    คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 
  6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 
     1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
      การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

  1.1 อาคารและสถานที่ 

ล าดับ อาคารสถานท่ี จ านวนห้องท่ีมีอยู่ 

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  ช้ัน 4   2 

5 Self –access  Center  ช้ัน  4 1 

6 Sound Laboratory  ช้ัน  4 1 

อาคารเรียน  5   
7 ห้องปฏิบัติการฟิสกิส ์ 1 
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ล าดับ อาคารสถานท่ี จ านวนห้องท่ีมีอยู่ 

8 ห้องปฏิบัติการเคม ี 1 

9 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 

ศูนย์วิทยาศาสตร์   
10 ห้องปฏิบัติการฟิสกิส ์ 2 

11 ห้องปฏิบัติการเคม ี 2 

12 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 

อาคารเรียน 6   

13 ห้องเรียน   10 

14 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2 

15 ห้องปฏิบัติการสื่อปฐมวัย 3 

อาคารเรียน 7   

16 ห้องเรียน 14 

17 ห้องประชุม 2 

 
1.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับ รายการ จ านวนท่ีมีอยู่ 

1 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 19 

2 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 4 

3 เครื่องแอลซีดีโปรเจคเตอร ์ 5 

4 โทรทัศน์ 10 

5 เครื่องบันทกึเสียง 2 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย 70 

7 เครื่องพิมพ ์ 3 

 
     2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่
สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านภาษา 
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 
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รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกบั
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 
    นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาภาษาอังกฤษกว่า 
5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 
5,400 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม 
  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ 
และต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบาง
หัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ส าหรับให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อหนังสือด้วย 
       ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์ 
  6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของ
คณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความ
พอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกใน
การใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
     1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
     2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
     3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
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     4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
     5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่ วน ร่วมใน          

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.2 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน   
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด า เนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือค าแนะน า
ด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 
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 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุก
กิจกรรมท่ีก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X  

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X  
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ
ภาควิชาและ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน และก าหนดให้
คณาจารย์เขียน มคอ.3 ทุกรายวิชาที่สอน และให้ปรับปรุงให้ปัจจุบันทุกภาคการศึกษา 
  1.1.2 ส่วนช่วงหลังการสอน คณะจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาและการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
  1.1.3 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาผ่านทางเว็บไซด์
ของมหาวิทยาลัย 
  1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน 
และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของคณะ 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
 2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
 2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
และจาก มคอ.7 พร้อมทั้งวิเคราะห์ทบทวนโดยผูร้ับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตรจะท าให้ทราบ
ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
ย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี 
ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อให้        
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี ้

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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 “คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห าวิท ย าล ัย ร าชภัฏว ไล ยอล งก ร ณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธาน ี

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

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

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่ ง ได้รับแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ            

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ

นักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ

นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา

เป็นรายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี       

การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา

ปัจจุบัน และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 
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“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      

แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ

รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา          

ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา              

จากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต       

จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 

โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่

น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            

ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว      

ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ

ตีความและวินิจฉัยช้ีขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้

6.1 สภาวิชาการ 

6.2 คณะกรรมการวิชาการ 

6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 

6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 

9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 

9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 

9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 

9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ        

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 

10.2 พิจารณากลั่นกรองบคุคลเพื่อแต่งตั้งเปน็อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 

10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 

10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 

10.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         

งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 
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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 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปีตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาน้ัน ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     
การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

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

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกช้ันปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่              
ให้ค าปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดบัอนปุรญิญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     แต่ละภาค
การศึกษามรีะยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
 

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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ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ         
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

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

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

18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้    
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็นชุด

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัด

การศึกษาที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็นการ               จัดการศึกษา
โดยใช้ภาษาต่างประเทศทัง้หมดซึง่อาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา                
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หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐาน

เช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ

รายวิชาเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 

Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 

โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การ ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2 (The Second 

Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาศึกษา     

ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 

Program) เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 

ได้ศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 

หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี ้

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี )  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี )  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
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19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 5               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 6         

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8         

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี ้

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 10               

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 

22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 

22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็จการ ศึกษา ไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่ าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25.1 นัก ศึกษาเต็ม เวลา  หมายถึง  นัก ศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เ รี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

25.2 นั กศึกษาไม่ เต็ มเวลา หมายถึง นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียนเรียน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกตแิละภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพื่อรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ใน
กรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไมเ่ต็มเวลาใหล้งทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 
หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการ

ลงทะเบียนรายวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

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 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนช่ัวโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกต ิ 

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชาน้ันมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธ์ิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ทีส่ าเรจ็การศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษา
อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ    
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธ์ิขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้ัน ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็น

โมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตาม
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มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเปน็ F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย

เพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 

28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ

รายวิชาที่เรียนซ้ าน้ีต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพื่อให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อื่น ๆ แทนได ้ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน

ก็ได ้

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม

หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น

พิเศษได ้แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง

ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ

นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  

มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี ้

30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
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30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 

30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ   

ในตารางเรียนปกติ 

30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 

ข้อ 31 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        

ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              

ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพิ่มหรือขอถอน

รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    

ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะน้ันจะพ้นสภาพนักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       

ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     

การประเมินผล 

 

หมวด 6 

การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

ข้อ 34 การเรียน 

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธ์ิสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธ์ิสอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 

ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผล

การเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 

35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยง

ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด 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  

สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ

คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 

 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 

NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 

W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 

 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตาม

ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบยีน

เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 

ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน

เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพิ่มเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      



114 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

หน้า114 

37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชาน้ัน โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นกอ่นก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ

เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ

เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง

งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาค

การศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา

เป็น “F” เว้นแต่กรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา 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 าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่

รายวิชาน้ันสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ

รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง

ทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 



115 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

หน้า115 

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
หน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษาน้ันโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชาน้ัน 

หมวด 8 
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

 
ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 

48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร
เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตผุล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามที่หลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลยัและก าลังศึกษาในหลกัสตูรที่มรีะดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลกัสตูร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษาอยู่ ใ นส ถาบั นอุ ดม ศึกษาม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า                                               

1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาน้ันพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปรญิญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได ้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

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

ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา่ในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปน็ค่าระดับ และได้ผลการประเมนิ
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
ไม่เกินช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

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

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
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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 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

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

หมวด 10 

การลาพักการเรยีน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

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          

ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 

นัก ศึกษามีสิท ธ์ิขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ

เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก

การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            

ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

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 รายวิชา               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 

ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติ
ที่ 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 าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 



122 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

หน้า122 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์              

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

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี ้
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63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

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

แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 

“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 

63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

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

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรยีน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาที่ส 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 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพื่อติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                            
                      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให ้
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรหลายหลักสตูรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรอื
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และ        การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
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 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปรญิญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗  

ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี ้

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ีพ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพิ่มข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี ้

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพิ่มข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี ้

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
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 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี ้

“ข้อ ๒๔/๑ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๒๕.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกตแิละภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นัก ศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น  หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 
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“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน  
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพื่อให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพิ่มข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี ้
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอืน่ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์ 

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ         หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพี่เลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา        หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีช่ือเป็นอย่างอื่นก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได”้ 
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 ข้อ ๑๕ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี ้

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปรญิญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนกัศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษาย่ืนค าร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่รายวิชาน้ันสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมือ่ได้รับ
อนุญาต 
จากคณบดีใหส้อบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชาน้ันสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนญุาตใหส้อบ อาจารยผ์ู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไมส่่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี ้  

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๑๘ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพิ่มข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
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 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”     ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี ้

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อื่นๆ                ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการส าเร็จ
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                                        ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข  
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
ปรบัปรุงเลก็นอ้ย (สมอ.08)  

พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่  25 
พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อื่น 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 ได้พัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปข้ึนมาใหม่ เพื่อให้เข้าสู่กรอบ
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

 



133 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

หน้า133 

ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักศึกษาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
ออนไลน์ และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะและ
ความรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผูส้อนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   หลังจากที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักษะบางส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

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

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

3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 
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4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ
ความยากง่ายเพื่อให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอักษรน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลกัสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 

 
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 
 เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พื้นฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถ่ิน 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1                
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
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6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป คณาจารย์ คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษ        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 
8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี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 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป 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  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
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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 ความเป็นสากลเพื่อการด 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 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจทิัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
 

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 
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VGE102 การใช้ภาษาไทยอยา่งมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อื่น   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพื่อหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พื้นฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
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            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสรา้งสขุภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดข้ึนจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ          
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ  
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ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

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

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
    4) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    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 เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่น การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การศึกษาพื้นที่จริงก่อนท 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 บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตรข์องตน

เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เช่ือมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
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    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 
9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ไดจ้ากการอภิปรายในแตล่ะครัง้ 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์ 

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

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

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในช้ันเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเ์นต็ 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที่ รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล  

และ 
ความรับผดิชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ           
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่ง ท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 
มหาวิทยาลยัราชภัฎ



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี                                                           

145 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี                                                           

98 

 

 
 

 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี                                                           

98 

 
 

 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี                                                           

99 

 
 
 
 
 
  
 

 



145 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

145 

 
 

 



146 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

146 

 



147 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

147 

 



148 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

148 

 



149 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ นางสาวอรัญญา  นามสกุล มุดและ 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์ 

1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ)  
 
บธ.ม. (ธุรกจิระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัย 
อิสเทิร์นเอเชีย 

2554 
 
 
 

2547 
ปริญญาตร ี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏจันทร

เกษม 
2530 

    1.3 ผลงานทางวิชาการ 

    1.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

อรัญญา มุดและ, ชยพล ใจสูงเนิน, นิตย์ เนี่ยงน้อย, และยุภาพร นอกเมือง. (2561). การวิจัยและ 

    พัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว :  

    กรณีศึกษา ต าบลหนองแวง. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 

         ราชภัฏกลุ่มศรอียุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดบัชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและ 

         นวัตกรรมเพือ่สงัคม”วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

         ในพระบรมราชูปถัมภ์. (459-465). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

         จังหวัดปทมุธานี. 

วราภรณ์ วราธิพร, อรัญญา มุดและ, นิตย์ เนี่ยงน้อย และอฟัฟาน อิบนู อฟันดี. (2561). การศึกษา  

         ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ผ่าน E-Learning.  

    วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 27.  

    มกราคม–เมษายน. 2561: 209-215. 

    1.4 ประสบการณ์ในการสอน 

      16 ปี 
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    1.5 ภาระงานสอน 
         1.5.1 วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
      1.5.2 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
         1.5.3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 
         1.5.4 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับไอทีและอินเทอร์เน็ต 
         1.5.5 วิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
         1.5.6 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 
         1.5.7 วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์และการตีความ 
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2. ชื่อ นางสาวธนกร  นามสกุล สุวรรณพฤฒิ 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์ 

2.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

2558 
 

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
(หลกัสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2551 
 

ปริญญาตร ี บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 

2540 

   2.3 ผลงานทางวิชาการ 

        2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

Suwannaprut T. (2018). English for Inter-Office Communication. Pathum Thani:  

           Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage Pathum Thani.  

        265 pages. 

Suwannaprut T. (2016). English for Study Skills Development. Pathum Thani: Valaya  

        Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage Pathum Thani. 208  

        pages. 

        2.3.2 บทความทางวิชาการ 

สมบัติ คชสิทธ์ิ, จันทนี อินทรสูต และธนกร สุวรรณพฤฒ.ิ (2560). การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   

       ให้กับผู้เรียนยุค THAILAND 4.0. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2.   

        พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 : 175-186.  

    2.4 ประสบการณ์ในการสอน 

      3 ป ี
    2.5 ภาระงานสอน 
         2.5.1 วิชาการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
      2.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 
         2.5.3 วิชาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
         2.5.4 วิชาการพัฒนาทักษะการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
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         2.5.5 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
         2.5.6 วิชาการเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

155 

3. ชื่อ นายอิสรา นามสกุล นามตาปี 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

3.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2559 
 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556 

   3.3 ผลงานทางวิชาการ 

   3.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

Namtapi, I. (2018). Are –ING Psych Adjectives More Difficult to Acquire than –ED Psych  

         Adjectives? Evidence from L1 Thai Learners of L2 English. Thoughts. Vol.1 No.1   

         June 2018: 29-50.   

Namtapi, I. (2018). A Study of Clementianna’s Particularized Conversational      

         Implicatures in Mirror Mirror. International Journal of Languages, Literature,  

         and Linguistics. Vol.4 No.3 September 2018: 203-207.     

Namtapi, I. and Pongpairoj, N. (2016). The acquisition of L2 English non-null  

         arguments by L1 Thai learners. Kasetsart Journal of Social Sciences. Vol.37  

         No.3 September–December 2016: 150-157.  

Namtapi, I. (2016). Evidence of Null Prepositions from L1 Thai Learners of L2  

         English: A Case of the Full Transfer/Full Access Hypothesis. Proceeding of     

         the 41st National and 5th  International Graduate Research Conference. 8-9  

         December 2016, (23-38)  Pathum Thani: Valaya Alongkorn Rajabhat University  

         under the Royal Patronage. 

    3.4 ประสบการณ์ในการสอน 

      2 ป ี
    3.5 ภาระงานสอน 
         3.5.1 วิชาการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
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      3.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 
         3.5.3 วิชาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
         3.5.4 วิชาการพัฒนาทักษะการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
         3.5.5 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
         3.5.6 วิชาการเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
         3.5.7 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 
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4. ชื่อ นางสาวกุสุมา  นามสกุล เลาะเด 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

4.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

      2548 
 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. (ภาษามลายู วิชาโท 
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544 

   4.3 ผลงานทางวิชาการ 

        4.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

กุสุมา เลาะเด. (2561). รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี.  

        วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2561 : 158-170. 

กุสุมา เลาะเด. (2560). การประเมินผลการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  

       “SPEEXX”: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

        วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2560 : 83-95. 

    4.4 ประสบการณ์ในการสอน 

      10 ป ี
    4.5 ภาระงานสอน 
         4.5.1 วิชาการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
      4.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 
         4.5.3 วิชาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
         4.5.4 วิชาการพัฒนาทักษะการน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 
         4.5.5 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
         4.5.6 วิชาการเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
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5. ชื่อ นางสาวนิตย์  นามสกุล เนี่ยงน้อย 
 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์ 

5.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2553 
 

ปริญญาตร ี ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 
    5.3 ผลงานทางวิชาการ 

    5.3.1 งานวิจัย/บทความวิจัย 

อรัญญา มุดและ, ชยพล ใจสูงเนิน, นิตย์ เนี่ยงน้อย, และยุภาพร นอกเมือง. (2561). การวิจัยและ 

    พัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว :  

    กรณีศึกษา ต าบลหนองแวง. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 

         ราชภัฏกลุ่มศรอียุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดบัชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและ 

         นวัตกรรมเพือ่สงัคม”วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     

    ในพระบรมราชูปถัมภ์. (459-465). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

         จังหวัดปทมุธานี. 

วราภรณ์ วราธิพร, อรัญญา มุดและ, นิตย์ เนี่ยงน้อย และอฟัฟาน อิบนู อฟันดี. (2561). การศึกษา  

         ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ผ่าน E-Learning.  

    วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 27.  

    มกราคม–เมษายน. 2561: 209-215. 

    5.4 ประสบการณ์ในการสอน 

      15 ป ี
    5.5 ภาระงานสอน 
         5.5.1 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
      5.5.2 วิชาการสอนทักษะฟังพูด ภาษาอังกฤษ 
         5.5.3 วิชาประเด็นและแนวโน้มในการสอนภาษาอังกฤษ 
         5.5.4 วิชากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
         5.5.5 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
         5.5.6 วิชาทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ 
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         5.5.7 วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์และการตีความ 
         5.5.8 วิชากลวิธีการอ่าน 
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ภาคผนวก จ 
 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ

และ 
ความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก  

ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.44 0.63 
1.2 ความซื่อสัตย์สจุริต 4.67 0.59 
1.3 ความรับผิดชอบ 4.50 0.71 
1.4 ความเสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสา 4.17 0.79 
1.5 ความตรงต่อเวลา 4.39 0.70 
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.39 0.61 

รวม 4.43 0.67 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.43) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความซื่อสัตย์สุจริต
มากที่สุด (4.67) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ (4.50) 
 
2. ด้านความรู้ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.33 0.59 
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา 4.06 0.73 
รวม 4.19 0.67 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (4.19) เมื่อ

จ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาก
ที่สุด (4.33) 
 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
3.1มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์ การ

แปลความหมาย และการประเมินจากข้อมูล
สารสนเทศ 

3.83 0.79 

3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
ด้วยตนอง 

3.94 0.73 

3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดย
ใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา 

4.06 0.64 

รวม 3.94 0.71 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (3.94) 
เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้และทักษะที่ศึกษา มากที่สุด (4.06) 
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
4.1มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างาน

เป็นทีมได้ 
4.17 0.51 

4.2 สามารถเป็นผู้น าแลผู้ตามที่ดี 3.89 0.47 
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 
4.17 0.62 

รวม 4.07 0.54 
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สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.07) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ อยู่ในระดับมาก (4.17)และให้
บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (4.17) 
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
5.1ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และแก้ปัญหา 

3.72 0.57 

5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

3.94 0.73 

5.3 มีทักษะการสื่อสารและน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

3.89 0.76 

5.4 มีความสามารถในการสื่อสารได้มากก ว่า  
1 ภาษาและมีความเป็นสากล 

3.61 0.89 

รวม 3.79 0.73 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (3.79) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (3.94) 

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใ ช้บัณฑิต
หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พบว่าผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (4.43) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า 
คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการส ารวจผู้ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. และ ปวส.) 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 88.00 มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 12.00) โดยมี
อายุระหว่าง 16-20 ปี (ร้อยละ 70.00)  ไม่ได้ท างาน ซึ่งมีแหล่งทุนสนับสนุน ร้อยละ 100.00 
 
2.ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือก
ศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.14 S.D. = 0.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความสะดวกของสถานที่เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี (X= 4.06 S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายต่อเทอม (X= 3.98 S.D. = 0.81) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความสะดวกของสถานที่เรียนที่ศูนย์สระแก้ว (X= 0.51 S.D. =1.10) 
 
3. ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (X= 3.82  S.D. = 1.70)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(X= 
3.95 S.D. = 1.61) รองลงมาคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(X= 3.91 S.D. = 1.70)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสิง่แวดล้อม  (X= 3.86S.D. = 1.63) หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (X= 3.85S.D. = 1.82) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สือ่สารและคอมพิวเตอร ์(X= 3.82S.D. = 1.80) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์(X= 3.80S.D. = 1.70)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์(X= 3.76S.D. 
= 1.57) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (X= 3.75S.D. = 1.67)ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร(X= 3.70 S.D. = 1.73) 
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ภาคผนวก ฉ 
แผนบริหารความเสีย่ง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

คลาดแคลนบุคลากรผู้สอนชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา 

การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอน ภาระงานนเิทศ 
(ทั้งนักศึกษาช้ันปีที่ 4 และช้ันปีที่ 5) และภาระงานอื่นๆ ท าให้มีเวลาไม่
เพียงพอในการท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

 
หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O)  และความเสี่ยงด้าน

กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
  
 
 
 

 



167 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงัหวัดปทุมธานี 

167 

 
การประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ง 
 

ความเส่ียง (ภารกิจหลัก/
กิจกรรมของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเส่ียง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง(2) คะแนน 
ความเส่ียง(ระดับ 

ความเส่ียง) 
(1)×(2) 

ระดับความเส่ียง 

การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

2 5 10 ความเสี่ยงสูง 

 คลาดแคลนบุคลากรผู้สอน
ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษา 

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

อาจารย์มีภาระงานจ านวน
มาก ซ่ึงประกอบด้วย ภาระ
งานสอน ภาระงานนิเทศ 
(ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ
ชั้นปีที่ 5) และภาระงาน
อ่ืนๆ ท าให้มีเวลาไม่
เพียงพอในการท าวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง         ที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเส่ียง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมที่ควรจะ
มี 
 

(2) 

การควบคุม          ที่มี
อยู่แล้ว 

 
(3) 

การควบคุมที่มีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ       
ความเส่ียง 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
1 นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ เน้นการพัฒนาทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ 
  ควบคุม  

2 คลาดแคลนบุคลากรผู้สอนชาวต่างชาติที่
เป็นเจ้าของภาษา 

จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ 

  ควบคุม  

3 อาจาร ย์ มี ภ า ร ะ ง า น จ าน ว น ม า ก  ซ่ึ ง
ประกอบด้วย ภาระงานสอน ภาระงานนิเทศ 
(ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5) และ
ภาระงานอ่ืนๆ ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการ
ท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระงานสอน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ภาระงานขั้นต่ า 

  ควบคุม  

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

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เรื่องที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่(2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          การ
ควบคุม (แผนการ

ปรับปรุงการควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

นักศึกษาขาดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

เน้นการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม นักศึกษาสอบ
ภาษาอังกฤษได้  คะแนน

ต่ า 

จัดโครงการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คลาดแคลนบุคลากรผู้สอน
ชาวต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของภาษา 

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
กับชาวต่างชาติ 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม - -  

อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก 
ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอน 
ภาระงานนิเทศ (ท้ังนักศึกษาชั้น
ปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 5) และภาระ
งานอื่นๆ ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอ
ในการท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระงานสอนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงาน
ข้ันต่ า 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม - สนับสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

ประธานหลักสูตร 

                                                                                  ผู้รายงาน อาจารย์ อรัญญา มุดและ 
                หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

                                                                                                                                                     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
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