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

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  :    25491531103481 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Education Program in English 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อย่อ  :    ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (English) 

 ชื่อย่อ  :    B.Ed. (English) 
 

3. วิชาเอก    
ภาษาไทย    วิชาเอก :  ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ   Major :  English 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2  ประเภทหลักสูตร 
      เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย  

    5.4  การรับเข้าศึกษา  
รบันักศึกษาไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

    5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                 

    5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเห็นชอบใน

การน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2  / 2562  
เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร ใน               

การประชุม ครั้งที่ 4 / 2562 เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ว่ าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี                               

สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ครสูอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด 
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 นางวราภรณ์ 
วราธิพร 

อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและ
การสอน) 
 
 
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) 
ค.บ. (บรรณารักษ์
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2558 
 
 
 

2543 
 
 

2524 

2 นางสาวอรนุช 
สมประสิทธิ์ 

อาจารย์ M.A. (History of Art) 
 
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of Leeds, 
Leeds, UK. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2555 
 

2550 
 

2548 
3 นายประวิทย์ 

ธงชัย 
อาจารย์ Ph.D. (Linguistics) 

 
 
M.A. (Linguistics) 
 
 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

Banaras Hindu  
University, Varanasi, 
Uttar Pradesh, India  
Banaras Hindu  
University, Varanasi,  
Uttar Pradesh, India 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2557 
 
 

2550 
 
 
 

2547 
4 นางสาว

พูนพชร ทัศนะ 
อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน

ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (การสอน
ภาษาต่างประเทศ, 
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 
 

2558 

5 นางสาวภัทร
พรรณ 
พรหมคช 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (การสอน
ภาษาต่างประเทศ, 
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 

2561 
 

2557 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่ง

ที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของ
การรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน
เพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) 
ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน  การประกันภัยและ
ภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ   ด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศ
ไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและ
การจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุล
จากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของ
เอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติใน
ภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาใน
ยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
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11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่
อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้     เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ 
และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มี
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความ
รอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและ
เพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม  ธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์

ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1  แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4   เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ 

คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา ความสามารถ 
และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
สติปัญญา 

1.2  ความส าคัญ   
  ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าว

ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้อง
พัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์
ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ 
การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติ
บ้านเมือง 

1.3  วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน การ

เรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
การศึกษาของชาติ 

1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน
อนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนการปรับปรุง 
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง     
   กับความเปลี่ยนแปลงทาง   
   สังคม   เศรษฐกิจ การเมือง 
   และ ความก้าวหน้าทาง 
   วิชาการ 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซ่ึง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา               

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

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

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบผ่านข้อสอบ

วัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์             
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม         
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุ คคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทาง           

การศึกษา 
      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาใน 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุผู้ปกครอง 
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
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2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

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

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 6,000,000 

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

 
1,743,000 

42,000 
 

460,000 
 

100,000 

 
1,830,150 

84,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
1,921,658 
126,000 

 
460,000 

 
200,000 

 
2,017,740 
168,000 

 
460,000 

 
250,000 

 
2,118,627 
210,000 

 
460,000 

 
300,000 

รวมรายรับ 3,545,000 4,924,150 6,307,658 7,695,740 9,088,627 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 1,743,000 1,830,150 1,921,658 2,017,740 2,118,627 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
20,000 
32,000 
42,000 
72,000 

 
40,000 
64,000 
84,000 
72,000 

 
60,000 
96,000 
126,000 
72,000 

 
80,000 
128,000 
168,000 
72,000 

 
100,000 
160,000 
210,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
    3.2 ค่าครุภัณฑ ์

 
460,000 

 
100,000 

 
460,000 

 
150,000 

 
460,000 

 
200,000 

 
460,000 

 
250,000 

 
460,000 

 
300,000 

 
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 2,544,000 2,775,150 3,010,658 3,250,740 3,495,627 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 13,328.74 บาท/คน/ปี 
 
2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1) วิชาชีพคร ู      

          2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
          2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก 

  31 
28 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

   2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
  2.2.2) วิชาเอกเลือก 

ไม่น้อยกว่า 42 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

        3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3  รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาทั่วไปของมหาลัย (ภาคผนวก ข)    

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
      2.1.1) วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
               2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
    

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

a Professional Teacher  
 

ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers  
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development  
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Learning Management  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ 
การเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology  
for Communicative Education and Learning 

 

ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation  
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance  
ETP403 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan  

 
 

   2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

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

ETP223 
 

จิตวิทยาการแนะแนว 

Guidance Psychology 
3(2-2-5) 

ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Utilization of Community and Digital Resources for Education 

3(2-2-5) 

ETP321 
  

การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

3(3-0-6) 

ETP322 การศึกษาในอาเซียน 
Education in ASEAN 

3(3-0-6) 

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 

Educational Research 
3(2-2-5) 

ETP324 
 

จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Psychology for Exceptional Children 

3(3-0-6) 
 

ETP325 
 

การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา 
Planning and Educational Project Management 

3(3-0-6) 
 

ETP421 
  

การสัมมนาทางการศึกษา 
Seminar in Education 

3(2-2-5) 

ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Learning Model and Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Production of Multimedia for Education 

3(2-2-5) 

 

2.1.2)  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                     12 หน่วยกิต 
   

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

Internship 1 

2(90) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
Internship 2 

2(90) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
Internship 3 

2(90) 

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  
Internship 4 

6(290) 

 

              2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                 63                     หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ        42         หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

EEN102 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Listening and Speaking for Teachers of English 

3(1-2-3) 

EEN103 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
English Structure for Teachers of English 

3(1-2-3) 

EEN104 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching 

3(2-2-5) 

EEN105 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
English Classroom Management 

3(1-2-3) 

EEN106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Phonetics and Phonology for Teachers of English 

3(2-2-5) 

EEN203 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Translation for Teachers of English 

3(1-2-3) 

EEN204 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
Literary Works for English Language Teaching 

3(1-2-3) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

EEN205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
Material Development and Learning Innovations in English Language 
Teaching 

3(2-2-5) 

EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
Curriculum and English Learning Activities 

3(2-2-5) 

EEN301 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
Research in English Language Teaching 

3(2-2-5) 

EEN302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
English Language Assessment 

3(2-2-5) 

EEN303 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
World Cultures for Teachers of English 

3(1-2-3) 

EEN304 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
Learning Management for Thinking Skill Development through 
Children Literature 

3(1-2-3) 

EEN401 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครู
ภาษาอังกฤษ 
Learning Management for Thinking Skill Development through 
Children Literature 

3(1-2-3) 

 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า              21                หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EEN207 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 

Advanced Grammar for Teachers of English 
3(2-2-5) 

EEN305 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
English Language Learning Management for the 21st - Century 
Learners 

3(2-2-5) 

EEN306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
Seminar in English Language Teaching 

3(2-2-5) 

EEN307 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Critical Reading for Teachers of English 

3(2-2-5) 

EEN308 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Academic Writing for Teachers of English 

3(2-2-5) 

EEN309 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 
English Teaching Skills 

3(2-2-5) 

EEN310 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ    
Activites for English Teaching   

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

EEN402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
English for Language Proficiency Tests 

3(2-2-5) 

EEN403 
 

EEN404 

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Teaching of English for Specific Purpose 
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
Instructional Media in English Language Teaching 

3(1-2-3) 
 

3(2-2-5) 

   
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6             หน่วยกิต   

ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

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

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 

ETP หมู่วิชาชีพครู 
EEN หมู่วิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา   

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx ศึกษาทั่วไป 8 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EEN102 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
EEN103 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx ศึกษาทั่วไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

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

ความเป็นครู 
3(2-2-5) 

ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EEN104 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 

EEN105 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
EEN106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx ศึกษาทั่วไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาในการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EEN203 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
EEN204 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 

วิชาเอกเลือก EEN207 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 18 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx ศึกษาทั่วไป 8 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EEN205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 20 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx ศึกษาทั่วไป 2 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EEN301 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
EEN302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก EEN305 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

3(2-2-5) 

EEN306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 19 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EEN303 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(1-2-3) 
EEN304 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วย

วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
3(1-2-3) 

วิชาเอกเลือก EEN307 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

EEN308 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

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

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EEN401 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา
องค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 

3(1-2-3) 

วิชาเอกเลือก EEN402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 
EEN403 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 19 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   

รหัส  ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

EEN102  การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ             3(1-2-3) 
  Listening and Speaking for Teachers of English 
  ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟังและพูด 

ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 
 

EEN103   หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 
                      English Structure for Teachers of English 

            ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 
สถานการณ์จ าลองต่างๆ ในบริบทการศึกษา 
 
EEN104           ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
                     Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching 
                     ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จ าลองต่างๆ ในบริบทการศึกษา 

EEN105 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
  English Classroom Management 
                       ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

EEN106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  Phonetics and Phonology for Teachers of English   

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 

 
EEN203 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(1-2-3) 
  Translation for Teachers of English 
   ศึกษาและค้นคว้าหลักการและข้ันตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล จากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

EEN204 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(1-2-3) 
  Literary Works for English Language Teaching 
                       ศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง  ตีความ วิเคราะห์ 
วิจารณ์งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านวรรณกรรม  
 

EEN205           การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)      
                       Material Development and Learning Innovations in English Language Teaching 
   ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
 
EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  Curriculum and English Learning Activities  
   วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวางแผน และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 
EEN207 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  Advanced Grammar for Teachers of English 
  ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค และไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับไวยากรณ์ขั้นสูงผ่านสถานการณ์จ าลองและกรณีศึกษา 
 
EEN301 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  Research in English Language Teaching 
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง ด าเนินการวิจัย 
น าเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
 
EEN302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
  English Language Assessment 
  ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและ
ประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และ
วิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

EEN303 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ      3(1-2-3) 
  World Cultures for Teachers of English 
    ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการท าโครงงาน มีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตาม
การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 

EEN304 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก    3(1-2-3) 
                      Learning Management for Thinking Skill Development through Children   
                      Literature 
    ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท 
ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับทักษะการคิด 
 
EEN305 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
                      English Language Learning Management for the 21st- Century Learners
  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ  
 

EEN306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
  Seminar in English Language Teaching 
   ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ี
ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ
และบริบทของผู้เรียน 
 

EEN307 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  Critical Reading for Teachers of English 
   ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพ่ือความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ ในการ
เพ่ิมศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
 
EEN308 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
   Academic Writing for Teachers of English 
  ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

EEN309 การสอนทักษะภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
  English Teaching Skills  
  หลักการและเทคนิคการจัดการเรียนการทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลื อก และ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การฟัง การพูด การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ 
 

EEN310 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
  Activites for English Teaching 
  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษาฟัง พูด อ่าน เขียน 
เช่น การใช้เพลงประกอบการสอน การอ่านข่าว เกมกับการสอนภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษา 

EEN401    การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กร  3(1-2-3) 
 วิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 

Learning Management for Thinking Skill Development through Children 
Literature 

    ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท 
ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับทักษะการคิด 
 

EEN402 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน      3(2-2-5) 
  English for Language Proficiency Tests 
    ศึกษาเทคนิคการท าแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS และ TOEIC  
และฝึกท าแบบทดสอบเพ่ือให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 
 
EEN403 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(1-2-3) 
  Teaching of English for Specific Purpose 
    ศึกษาความหมายของค าศัพท์ ส านวน ที่ใช้ในงานอาชีพ และในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการสนทนาโต้ตอบโดยใช้โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม อ่านและฟังเรื่องราวเนื้อหา
ทาง วิชาชีพสรุปความในรูปแบบของบันทึกย่อ น าเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

EEN404 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  (Instructional Media in English Language Teaching) 
  ศึกษารูปแบบ ชนิด และประโยชน์ของสื่อการสอนแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักการสร้าง เลือก และปรับ สื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและระดับ ความสามารถของผู้เรียน 
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ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 
Educational Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

                 วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง      

ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being a Professional 
Teacher 

3(2-2-5) 

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

   
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

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

                       หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการฟัง การดู การพูด การ
อ่าน และการเขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครูเพ่ือสื่อความหมาย ในการเรียนการสอนและการสื่อสาร 
สืบค้นสารนิเทศ เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน            
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ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Design and Development 

3(2-2-5) 

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

Learning Management 
3(2-2-5) 

                วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและ
มีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการ
ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนรู้แบบ        
บูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการ       
สื่อและแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนท้องถิ่ น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้ เรียน                    
การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค      
การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   
 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Communicative 
Education and Learning 

3(2-2-5) 

                  ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้   
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง   

ETP221   การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
   Thinking Process Skill Development  
                   ความหมายและความส าคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปัญญา แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ ลักษณะการคิดการน าเสนอความคิด
และแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา  การออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะกระบวนการคิดฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด                
 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  
                 ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนวจรรยาบรรณของนักแนะแนว
กระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการจัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนวการบริหารงานแนะแนว และการประเมิน ผลการ
จัดบริการแนะแนว                  
 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community and Digital Resources for 

Education 
 

                 ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล  
การส ารวจแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาการจัดระบบ
ฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา     
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ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
                Learning Assessment 
                      วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน การเป็นครูที่ดี       
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
   
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

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

                        วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดย
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ หาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างนวัตกรรม ในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง               
   
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

 วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง การสังเกตการบริหารและการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา 
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ETP321 

 
การศึกษาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

3(3-0-6) 

                 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
ความรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการบริการสนับสนุนส าหรับชั้น
เรียนรวม        

  

ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  
                 วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ปรัชญาการศึกษา ระบบ
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคม
และบริบทท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
                   

ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research  
                 ความหมาย  แนวคิด  และความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา  จรรยาบรรณนักวิจัย  ประเภท
ของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัย  การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบการวัดตัว
แปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยทางการศึกษา และ
การเขียนรายงานการวิจัย 
 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
 Psychology of Exceptional Children   
                 ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลในครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
แนวทางการปฏิบัติต่อเด็กท่ีความต้องการพิเศษ แหล่งบริการและการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ                
 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา   3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project Management  
                 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ แนวการเขียนโครงการพัฒนา
ทางการศึกษาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการประเมินผลโครงการ              
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ETP403 คุรุนิพนธ ์
Individual Development Plan : ID Plan 

1(0-2-1) 

                จัดท าคุรุนิพนธ์ในรูปแบบรายงานวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อน
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู   แสดงถึงคุณลักษณะความเป็นครูผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  การร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน  มีรายงานและผลงานอย่างต่อเนื่อง  และมีพัฒนาการความเป็นครูมืออาชีพ           
 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Internship 1 
2(90) 

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

Internship 2 
2(90) 

                 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง          
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ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
Internship 3 

2(90) 

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

Internship 4 
6(290) 

  ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี วิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 

   

ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 
Seminar in Education 

3(2-2-5) 

                  ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติการฝึกทักษะการ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ                
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
 

ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 

3(2-2-5) 

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

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

                 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนของรูปแบบและกระบวนการ ใช้สาระส าคัญในสาขาวิชาเอก สร้าง
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบหรือกระบวนการ ฝึกการสังเกตกระบวนการเรียนรู้ อภิปรายหรือสะท้อนความคิดเพ่ือสร้างความ
เข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                          

 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
                 Production of Multimedia for Education 
                 ความหมาย  ความส าคัญ  ลักษณะ  ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  โดยการวิเคราะห์
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการออกแบบ  สร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  ในการเรียน
การสอน ประเมินและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย              
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางวรภรณ์ 
วราธิพร 

อาจารย ์ ปร.ด. (หลักสูตรและการ
สอน) 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
 ราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี

2558 12 12 12 12 12 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ) 

 มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ 

2543 

ค.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)  วิทยาลัยครูเทพสตรี 2524 
2 นางสาวอรนุช  

สมประสิทธิ ์
อาจารย ์ M.A. (History of Art)  University of Leeds,  

 Leeds, UK. 
2555 12 12 12 12 12 

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2550 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลยัศิลปากร 2548    

3 นาย 
ประวิทย ์
ธงชัย 

อาจารย ์ Ph.D. (Linguistics) 
 
 
M.A. (Linguistics) 

 
 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 Banaras Hindu   
 University, Varanasi,  
 Uttar Pradesh, India 
 Banaras Hindu  
 University, Varanasi,  
 Uttar Pradesh, India 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั 

2557 
 
 

2550 
 
 

2547 

12 12 12 12 12 

4 นางสาว
พูนพชร 
ทัศนะ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (การสอน
ภาษาตา่งประเทศ, 
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 
 
2558 

12 12 12 12 12 

        
5 นางสาวภัทร

พรรณ 
พรหมคช 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (การสอน
ภาษาตา่งประเทศ, 
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 
 
2557 

12 12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางวรภรณ์ 
วราธิพร 

อาจารย ์ ปร.ด. (หลักสูตรและการ
สอน) 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
 ราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี

2558 12 12 12 12 12 

ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ) 

 มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ 

2543 

ค.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)  วิทยาลัยครูเทพสตรี 2524 
2 นางสาวอรนุช  

สมประสิทธิ ์
อาจารย ์ M.A. (History of Art)  University of Leeds,  

 Leedes, UK. 
2555 12 12 12 12 12 

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2550 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลยัศิลปากร 2548    

3 นาย 
ประวิทย ์
ธงชัย 

อาจารย ์ Ph.D. (Linguistics) 
 
 
M.A. (Linguistics) 

 
 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

 Banaras Hindu   
 University, Varanasi,  
 Uttar Pradesh, India 
 Banaras Hindu  
 University, Varanasi,  
 Uttar Pradesh, India 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั 

2557 
2550 

 
 

2547 

12 12 12 12 12 

4 นางสาว
พูนพชร 
ทัศนะ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (การสอน
ภาษาตา่งประเทศ, 
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 
 
2558 

12 12 12 12 12 

        

5 นางสาวภัทร
พรรณ 
พรหมคช 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (การสอน
ภาษาตา่งประเทศ, 
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 
 
2557 

12 12 12 12 12 

    

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดเป็นมาตรฐานหนึ่งของการผลิตครู ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง        
   การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ดังนั้น 
   หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับ จ านวน 4 รายวิชา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  4.1.1 มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบการณ์ตรงด้านการประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
  4.1.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการสอนในสถานศึกษา
เต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
 4.2 ช่วงเวลา 
  4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบการณ์ตรงด้านการประกอบวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 
  4.2.2 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการสอนในสถานศึกษาเต็ม
เวลา ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 5 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  4.3.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนมีแนวทางการจัดดังนี้ 
   1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 จัดในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษา ศึกษาและ
สังเกตในสถานศึกษาสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ (ระดับประถมศึกษา 6 สัปดาห์ 
และระดับมัธยมศึกษา 6 สัปดาห์) รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาค และปัจฉิมนิเทศ 
   2) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 จัดในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาเข้าชั้นเรียน
เพ่ือพบอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ตลอดภาคการศึกษา และปฏิบัติงานวิชาชีพ (ทดลองสอน) ในสถานศึกษาที่
เป็นเครือข่ายประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเวลา 6 สัปดาห์ กิจกรรมในขณะปฏิบัติงานในสถานศึกษา ได้แก่ 
การสังเกตการสอนของครใูนวิชาเฉพาะด้าน การทดลองสอนในวิชาเอก 
  4.3.2 การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษรวมถึง
การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การศึกษารายกรณี การท าโครงการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 5 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การศึกษารายกรณี การท าโครงการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนา
สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือน าผลการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน ผู้เรียน และสถานศึกษา ด าเนินการโดย
ให้นักศึกษาท าการศึกษารายกรณี ท าโครงการพัฒนาผู้เรียน และโครงการพัฒนาสถานศึกษาในรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ในชั้นปีที่ 5 และท าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใน
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ในชั้นปีที่ 5 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
  5.2.2 มีทักษะในการสังเกตและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
  5.2.3 น าผลการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษา 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศกึษาที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 5 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  จ านวน 6 หน่วยกิต 
  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  จ านวน 6 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.5.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศของคณะ และครูพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการ

ฝึกปฏิบัติการ 
5.5.3 มีการอบรมนักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศ ครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดในรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถด้านการสอน สอนให้นักศึกษาเกิดความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เข้าใจ

ธรรมชาติของนักเรียน และสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์ ออกแบบ วิธีการ
สอนให้เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน โดยสอดแทรกใน
รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

1.2 ความสามารถด้านวิชาการ สอนให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ มีความสามารถใน
การวิจัย การวัด การประเมิน วิเคราะห์หลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรน าความรู้ไปประยุกต์กับสาขาวิชาที่
นักศึกษาเชี่ยวชาญได้ ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน เป็นต้น 

1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความ
พอเพียงและลักษณะความเป็นไทย 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ
อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม โดย
สอดแทรกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาอ่ืนๆ ใน
หลักสูตร รวมทั้งจัดเป็นกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา 

1.4 ด้านบุคลิกภาพ สอดแทรกทักษะทางสังคมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ สอนให้นักศึกษา เป็น
คนดี  มีน้ า ใจ เ อ้ืออาทรต่อศิษย์  รักงานสอน ใฝ่
ความก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน แต่ง
กายเหมาะสมมีจิตสาธารณะมีความเสมอต้นเสมอ
ปลาย และสอนให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการงาน
ของตนเองได้ ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตร 

1.5 มีจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความ
เป็นครูในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร และจัดโครงการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 8.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 8.1.2  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน  
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 8.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน    
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
 8.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

2.2 ด้านความรู้ 
 8.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  ก า รสอนแบบบู รณากา รคว ามรู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education)  ชุ ม ชนแห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

 8.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 

 8.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

 8.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
ตามมาตรฐาน  

 8.2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 8.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

8.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
8.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

8.4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม  

8.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

8.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

8.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แกผู่้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
8.5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
8.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

8.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
8.6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
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 8.6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย  

 8.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

 8.6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

8.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาตนเอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรบัผิดชอบรอง  

ล าดั
บ 

รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
การเรียนรู ้

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

1 ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้
ส าหรับคร ู

 
  

 
   

 
        

    
  

  

2 ETP105 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

                        

3 ETP106 ภาษาเพือ่การสื่อสาร
ส าหรับคร ู

                        

4 ETP107 การออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร 

        
 
     

 
  

 
   

   

5 ETP205 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

        
 
     

   
       

6 ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและ 
การเรียนรู้ 
 

                        

7 ETP221 การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 

                        

8 ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว                         
9 ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนและดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
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ล าดั
บ 

รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
การเรียนรู ้

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

10 ETP302 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

                        

11 ETP305 การวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ้

                        

12 ETP306 การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                        

13 ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม                         
                           

14 ETP322 การศึกษาในอาเซียน                         
15 ETP323 การวิจยัทางการศึกษา                         
16 ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ล าดั
บ 

รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้
3.ทักษะทาง 

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดั 
การเรียนรู ้

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

17 ETP325 
 

การวางแผนและการ
บริหารโครงการพัฒนา
การศึกษา 

                        

18 ETP403 คุรุนิพนธ์                         
19 ETP413 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 1                            

20 ETP414 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2    

                        

21 ETP415 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3    

                        

22 ETP416 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4    

                        

23 ETP421 การสัมมนาทาง
การศึกษา 

                        

                           
24 ETP422 ทักษะและเทคนิคการ

จัดการเรียนรู ้
                        

25 ETP424 รูปแบบและกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

                        

26 ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

ล าดบั ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานการเรียนรู ้(มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

27 
EEN102 การฟังและการพูดส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 1                         

28 EEN103 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1                         

29 
EEN104 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การสอนภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 1                         

30 EEN105 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1                         

31 
EEN106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 2                         

32 EEN203 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2                         
33 EEN204 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 2                         

34 
EEN205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 2                         

35 
EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 3 
                        

36 
EEN207 ไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 2                         

37 
EEN301 การวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 3                         

38 
EEN302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ   

3(2-2-5) 3 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

  
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานการเรียนรู ้(มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

39 EEN303 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 4 
                        

40 
EEN304 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก 

3(2-2-5) 3 
                        

41 
EEN305 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3(2-2-5) 3 
                        

42 EEN306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 3 
                        

43 
EEN307 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ   

3(2-2-5) 3 
                        

44 
EEN308 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 3 
                        

45 EEN309 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 3 
                        

46 EEN310 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 3 
                        

47 EEN401 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการ
พัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 4 
                        

48 
EEN402 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน 

3(2-2-5) 
4                         



 
 

46 

 

46 
46 

46 
 
 
 

; 

 
 
 
 
  
 

ล าดับ ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานการเรียนรู ้(มคอ.1) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

49 
EEN403 การสอนภาษาอังกฤษเพือ่
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

3(1-2-3) 4 
                        

50 EEN404 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 4                         

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) : หมวดวิชาชีพครู 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)   
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ประเมินภายในจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง มคอ.2 มคอ.3 และการปฏิบัติโดยพิจารณาจากแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชากับการปฏิบัติ 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 ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตท าโดยการสัมภาษณ์หรือส่ง
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ และการประเมินต าแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะส าเร็จ
การศึกษาและศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 
 
 



   48 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า48 

  2.2.4 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพครู ในด้านของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วยความเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ
เรียนรู้ คุณสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
    
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 นักศึกษาสามารถฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟังและ
พูด ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี  

2 นักศึกษาเข้าใจ ประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค และ
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ขั้นสูงผ่าน
สถานการณ์จ าลองและกรณีศึกษา  

3 ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการ
ท าโครงงาน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายทาง
วิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และจัดค่ายภาษาอังกฤษ  ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  

4 ศึกษาความหมายของค าศัพท์ ส านวน ที่ใช้ในงานอาชีพ และในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการสนทนาโต้ตอบโดยใช้โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม อ่านและ
ฟังเรื่องราวเนื้อหาทาง วิชาชีพสรุปความในรูปแบบของบันทึกย่อ น าเสนอข้อมูลทั้งใน
รูปแบบของการเขียน การพูดแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู  

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
คุณค่าความเป็นอาจารย์ รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา           
พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเข้าโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะ            
ครุศาสตร์ 
 1.2 ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการ
พัฒนานักศึกษา เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตวิธีการสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ใน
หลักสูตร 
 1.4 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
  2.1.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทาง
วิชาการ ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์  ผลิตและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ใน
การประชุมวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
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หมวดที ่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 การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
  1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 
  1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้น
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 
  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 าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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3. นักศึกษา 
 3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
    คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของ
คณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
  3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้เตรียมครู
รุ่นใหม่เพ่ือทดแทนครูที่ขาดแคลนจนถึงปี พ.ศ. 2570 ได้มีการส ารวจไว้ว่า จะมีจ านวนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนที่ครบเกษียณอายุราชการใน 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 
- 2570 จะมีครูเกษียณทั้งสิ้น 288,233 คน โดยเป็นครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานทั้งสิ้น 270,332 คน และพบว่ามีความต้องการครูเพ่ือทดแทนครูเกษียณอายุราชการใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 13,852 คน (ที่มา : ชนิตา รักษ์พลเมืองและคณะ (ม.ป.ป.). รายงาน
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทีส่อดคล้องกับความต้องการในอนาคต ทุนสนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการ
คัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน 
และมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลั กสูตรก 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 
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    3) มีการประเมินกระบวนการ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
    2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
    3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารคณาจารย์ 
  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม ่
    มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
  4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
    คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  4.1.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
    ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     
จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
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  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    อาจารย์มีผลงานวิชาการ 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 
 5.1 การบริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร มีดังนี้ 
  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) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษาท าการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
    5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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 5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
    1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
    2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
    1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
    2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน 
และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
    3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
    4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
    6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์
ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
 5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ของ สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
  5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
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    1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
     2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
     2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
     2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
     2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1) ก าหนดผู้สอน 
    2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
    3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
    4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
    5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     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 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 
  6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 
     1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
      การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  รายละเอียดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

  1.1 อาคารและสถานที่ 

ล าดับ อาคารสถานที่ จ านวนห้องที่มีอยู่ 

อาคารเรียน  1   

1 Language  Resource  Center  (ห้อง 1203)   1 

2 Activities  Room  (ห้อง 1205) 1 

3 Sound Laboratory (ห้อง 1306) 1 

ศูนย์ภาษาอาคาร 15 ชั้น   
4 Language  Resource  Center  ชั้น 4   2 
5 Self –access  Center  ชั้น  4 1 

6 Sound Laboratory  ชั้น  4 1 

อาคารเรียน  5   
7 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
8 ห้องปฏิบัติการเคมี 1 
9 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 

ศูนย์วิทยาศาสตร์   
10 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
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ล าดับ อาคารสถานที่ จ านวนห้องที่มีอยู่ 

11 ห้องปฏิบัติการเคมี 2 
12 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 

อาคารเรียน 6   

13 ห้องเรียน   10 
14 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
15 ห้องปฏิบัติการสื่อปฐมวัย 3 

อาคารเรียน 7   

16 หอ้งเรียน 14 
17 ห้องประชุม 2 

 
1.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 

1 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 19 

2 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 4 

3 เครื่องแอลซีดีโปรเจคเตอร์ 5 
4 โทรทัศน์ 10 
5 เครื่องบันทึกเสียง 2 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย 70 
7 เครื่องพิมพ์ 3 

 
     2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่
สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือทางด้านภาษา 
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 
รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อีกไม่น้อยกว่า 80 รายการ 
    นอกจากนี้ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาภาษาอังกฤษกว่า 
5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 
5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 
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  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ 

และต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบาง
หัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อหนังสือด้วย 
       ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์ 
  6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของ
คณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความ
พอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกใน
การใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
     1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
     2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
     3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
     4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
     5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด า เนินการของรายวิ ชา  และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี )  ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ
ภาควิชาและ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน และก าหนดให้
คณาจารย์เขียน มคอ.3 ทุกรายวิชาที่สอน และให้ปรับปรุงให้ปัจจุบันทุกภาคการศึกษา 
  1.1.2 ส่วนช่วงหลังการสอน คณะจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาและการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
  1.1.3 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
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 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
และจาก มคอ.7 พร้อมทั้งวิเคราะห์ทบทวนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตรจะท าให้ทราบ
ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
ย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี 
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

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

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ ว ไ ล ย อล ง ก รณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ 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
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต 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 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ      
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

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

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้            
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

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

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

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

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน       
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ       

จัดการศึกษาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหาร         
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

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

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

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

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน     

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

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 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 าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8   ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

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

 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย     
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า        

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ              

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา 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 
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18.7 ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ น า น า ช า ติ  (International Education) เ ป็ น ก า ร               
จัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษา               
หรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

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

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

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี ) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 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 ดังนี้ 
20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 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 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

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

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
23.1  ส า เ ร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไมเ่ป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึ ง  นั กศึกษาที่ มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน          
9 หน่วยกิต 

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

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน     
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
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หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา 
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

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

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

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก

ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

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

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

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด  โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

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

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

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิด        

ภาคการศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย        
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ              
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
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

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ     
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

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

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร     

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยง
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  
สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

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

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

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

เป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทึกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

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

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

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่
รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

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

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

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การศึกษาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 
กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถประเมิน
ผลการศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9       
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี          

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ศึ กษ าอยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดมศึ ก ษ าม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียงกัน

ได ้
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
52.2 ผ่านการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า      
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้       
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน    
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53 .1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน         
เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอก
ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า

ส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับ
คะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1 )  หน่วยกิตที่ ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” (Credits from 

Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้บันทึกเป็น “CE”  

(Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้บันทึกเป็น “CT” 

(Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” (Credits from 

Portfolio) 
53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการ

เรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนึ่ง

คนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็น

กรรมการและเลขานุการ 
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
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 

ข้อ 57 การลาพักการเรียน 
57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด          

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของ          

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                

1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่            
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 
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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 

 
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 
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ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

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

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 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
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

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

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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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 ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน      

แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

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

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                            
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  

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

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
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 ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
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” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗  

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 
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“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการศึกษา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ” 

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

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

“๑๘.๑๓ การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ             ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

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

  “ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 

 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ 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 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้ น หรือหลักสูตร อ่ืนๆ 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 

“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการศึกษา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ ์

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

๓๕.๓ นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ศึกษา        หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

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

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลาย
ภาคต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับ
อนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   

“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 
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ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

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

“ข้อ ๖๑/๑ นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย” 
 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 ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการศึกษาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืนๆ                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 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

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

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

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

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

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

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

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

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักษะในการด ารงชีวิต การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การน าเสนอ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถึงทักษะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
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เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักษะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพศ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 

VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  

VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักษะชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพ่ือเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
 



   99 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

99 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
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 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

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

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

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

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

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
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9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที ่ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

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

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใช้ภาษาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและน าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     

ในชั้นเรียน 
2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 

และฐานข้อมูลต่างๆ  
3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  

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

ท่ี รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร           

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์           
6 VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต           
7 VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก            

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล              

10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ           

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางวราภรณ์    นามสกุล  วราธิพร 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2558 

ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

ปริญญาตรี ค.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) วิทยาลัยครูเทพสตรี 2524 
  

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

ไม่มี 
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

วราภรณ์ วราธิพร. (2560). การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม: กรณีศึกษา 
        ส านักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.    
        วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 26. กันยายน –  
        ธันวาคม 2560: 1-10. 
วราภรณ์ วราธิพร, ปวีณัย บุญปก, อรนุช สมประสิทธิ์ และประวิทย์ ธงชัย. (2560). ความต้องการ 
        จ าเป็นในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อนักศึกษา 
        วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ.  วารสารหลักสูตรและ  

การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน – ธันวาคม 2560: 133-
141. 

วราภรณ์ วราธิพร, อรัญญา มุดและ, นิตย์ เนี่ยงน้อย และอัฟฟาน อิบนู อฟันดี. (2561). การศึกษา
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ผ่าน E-Learning. วารสาร
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม – เมษายน 
2561: 209-215.  

วราภรณ์ วราธิพร, สายัณห์ วงศ์สุรินทร์, อรนุช สมประสิทธ์, พูนพัชร ทัศนะ, ภัทรพรรณ พรหมคช. 
(2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่  2                          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร . ปีที่ 11 ฉบับที่ 30. มกราคม – เมษายน.                 
2562 : 1-7. 
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1.3.3  บทความทางวิชาการ  
ไม่มี 
 

 1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
 ไม่มี 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
22 ปี 
 

1.5  ภาระงานสอน 
1.5.1 วิชาการเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
1.5.2 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
1.5.3 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูภาษาไทย 
1.5.4 วิชาการสอนทักษะอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
1.5.5 วิชากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
1.5.6 วิชาทฤษฏีการสอนภาษาอังกฤษ  
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2. ชื่อ  นางสาวอรนุช     นามสกุล   สมประสิทธิ์ 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท M.A. (History of Art) University of LEENs, 

LEENs, UK. 
2555 

อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

 2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล   
  ไม่มี 

2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
วราภรณ์ วราธิพร, ปวีณัย บุญปก, อรนุช สมประสิทธิ์ และประวิทย์ ธงชัย. (2560). ความต้องการ 
        จ าเป็นในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อนักศึกษา 
        วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ.  วารสารหลักสูตรและ 

การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 26. กันยายน – ธันวาคม. 2560:      
133-141. 

วราภรณ์ วราธิพร, สายัณห์ วงศ์สุรินทร์, อรนุช สมประสิทธ์, พูนพัชร ทัศนะ, ภัทรพรรณ พรหมคช. 
(2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่ 2                          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 30. มกราคม – เมษายน.                 
2562 : 1-7. 

2.3.3  บทความทางวิชาการ  
  ไม่มี 

 2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
   ไม่มี 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
6 ปี 
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2.5  ภาระงานสอน 
2.5.1 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
2.5.2 วิชาพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 
2.5.3 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
2.5.4 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 2.5.5 วิชาวรรณคดีส าหรับครูสอนภาษา 
2.5.6 วิชาการสอนทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ 
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3. ชื่อ  นายประวิทย์    นามสกุล  ธงชัย 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) 

 
Banaras Hindu University, 
Varanasi,Uttar Pradesh, India. 

2557 

ปริญญาโท M.A. (Linguistics) 
 

Banaras Hindu University, 
Varanasi, Uttar Pradesh, India. 

2550 

ปริญญาตรี ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547 
3.3  ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
        ไม่มี 
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

วราภรณ์ วราธิพร, ปวีณัย บุญปก, อรนุช สมประสิทธิ์ และประวิทย์ ธงชัย. (2560). ความต้องการ 
        จ าเป็นในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อนักศึกษา 
        วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ. วารสารหลักสูตรและ 

การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 26. กันยายน – ธันวาคม. 2560:    
133-141. 

         3.3.3 บทความวิชาการ 
ประวิทย์ ธงชัย. (2561). บทบาทครูสอนภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์   
        ปริทรรศน์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน. 2561: 125-131. 
 3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์   
                  ไม่มี 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
6 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
4.5.3 วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
4.5.4 วิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4.5.5 วิชาการเตรียมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
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4. ชื่อ  นางสาวพูนพชร นามสกุล  ทัศนะ    
 4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

4.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2561 
ปริญญาตรี กษ.บ. (การสอนภาษาต่างประเทศ, 

ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2558 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 ไม่มี 
4.3.2 งานวิจัย /บทความวิจัย 

วราภรณ์ วราธิพร, สายัณห์ วงศ์สุรินทร์, อรนุช สมประสิทธ์, พูนพัชร ทัศนะ, ภัทรพรรณ พรหมคช. 
(2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่ 2                          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 30. มกราคม – เมษายน.                 
2562 : 1-7.  
4.3.3  บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 

 4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
                  ไม่มี 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
   2 ปี 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
4.5.2 วิชาสัทศาสตร์ส าหรับครู 
4.5.3 วิชาการสอนทักษะอ่านเขียนภาษาอังกฤษ (หมู่พิเศษ) 
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5.  ชื่อ  นางสาวภัทรพรรณ นามสกุล พรหมคช    
 5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

5.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2561 

ปริญญาตรี กษ.บ. (การสอนภาษาต่างประเทศ, 
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2557 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ  

5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 ไม่มี 
5.3.2 งานวิจัย /บทความวิจัย 

 วราภรณ์ วราธิพร, สายัณห์ วงศ์สุรินทร์, อรนุช สมประสิทธ์, พูนพัชร ทัศนะ, ภัทรพรรณ พรหมคช. 
(2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปีที่ 2                          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 30. มกราคม – เมษายน.                 
2562 : 1-7.  
 
5.3.3  บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 

 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
                  ไม่มี 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
  4 ปี 

5.5  ภาระงานสอน 
5.5.1 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู 
5.5.2 วิชาสัทศาสตร์ส าหรับครู 
5.5.3 วิชาการสอนทักษะอ่านเขียนภาษาอังกฤษ (หมู่พิเศษ) 
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ภาคผนวก ง 
 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการส ารวจความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ดังนี ้

 

ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.1 เพศ

หญิง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 82.9 และสถานะ ผู้บริหาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  5.7 
อาจารย์ผู้สอน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 

 

ตอนที่ 2  ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
1. ด้านความรู้ 

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ 4.65 0.48 
2. มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะทางภาษา 4.48 0.50 
3. สามารถน าความรู้ในสาขาวิชาไปใช้ประกอบอาชีพและ
ประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงาน 

4.51 0.61 

4. บูรณาการความรู้ของตนกับสาขาอ่ืนๆ ได ้ 4.22 0.64 
5. ศึกษาหาความรู้อยูต่ลอดเวลา 4.54 0.50 
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดด้ ี 4.37 0.68 
7. สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.40 0.65 

รวม 4.45 0.53 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีด้านความรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45 
และ SD = 0.53) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
มากที่สุด (�̅� = 4.65 และ SD = 0.48) รองลงมาคือ ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา (�̅� = 4.54 และ 
SD = 0.50) สามารถน าความรู้ในสาขาวิชาไปใช้ประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน  
(�̅� = 4.51 และ SD = 0.61)  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษา (�̅� = 4.48 และ SD = 
0.50) สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.40 และ SD = 0.65) สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (�̅� = 4.37 และ SD = 0.68) และบูรณาการความรู้ของตนกับสาขา
อ่ืนๆ ได้ (�̅� = 4.22 และ SD = 0.64)   
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2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

8. มีการเตรียมการสอนล่วงหน้ามาอย่างดี 4.42 0.73 
9. จัดท าแผนการเรียนรู ้ 4.22 0.73 
10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  4.37 0.80 
11. มีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 4.31 0.79 
12. สื่อการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหา ทันสมัย 4.20 0.71 
13. ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมกจิกรรมอย่างท่ัวถึง 4.54 0.65 
14. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็น 4.54 0.74 
15. มีความยุติธรรมในการประเมนิผล 4.57 0.65 

รวม 4.40 0.68 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก   
(�̅� = 4.40 และ SD = 0.68) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความยุติธรรมในการประเมินผล
มากที่สุด (�̅� = 4.57 และ SD = 0.65) รองลงมาคือ ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง          
(�̅� = 4.54 และ SD = 0.65) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น (�̅� = 4.54 และ SD = 0.74) มี
การเตรียมการสอนล่วงหน้ามาอย่างดี (�̅� = 4.42 และ SD = 0.73) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (�̅� = 4.37 และ SD = 0.80) มีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          (�̅� 
= 4.31 และ SD = 0.79) และจัดท าแผนการเรียนรู้ (�̅� = 4.22 และ SD = 0.73) 
 
3. คุณสมบัติของบัณฑิต 

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
16. มีความศรัทธาในสาขาอาชีพของตน 4.57 0.65 
17. ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีรับผดิชอบอย่างเต็มก าลัง 4.74 0.56 
18. สามารถร่วมงานท าผู้อื่นได้เปน็อย่างดี 4.60 0.60 
19. ปฏิบัติตามระเบยีบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 4.54 0.61 
20. มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย 4.54 0.65 

รวม 4.60 0.58 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณสมบัติของบัณฑิตในระดับมากที่สุด         

(�̅� = 4.60 และ SD = 0.58) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบ

อย่างเต็มก าลังมากที่สุด (�̅� = 4.74 และ SD = 0.56) รองลงมาคือ สามารถร่วมงานท าผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี (�̅� = 4.60 และ SD = 0.60) มีความศรัทธาในสาขาอาชีพของตน (�̅� = 4.57 และ SD = 
0.65) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด (�̅� = 4.54 และ SD = 0.61) และมีความมุ่งมั่นใน
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย (�̅� = 4.54 และ SD = 0.65) 



   114 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

114 

จากผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ พบว่า ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องการเรียงตามล าดับ
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) คุณสมบัติของบัณฑิต 2) ด้านความรู้ และ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

*********************** 
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รายงานสรุปการส ารวจความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอน
ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ผลการส ารวจความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษที่จ าเป็น

ต่อนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.6 เพศ
หญิง จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 87.4 และสถานะ นักศึกษา จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ  
95.8 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 

 
ตอนที่ 2  ความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษผ่านการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 
1. ด้านเนื้อหาของหลักสูตร 

 
ความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการ 

การสอนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. หลักสูตรเป็นท่ีต้องการของผูเ้รยีน สังคม 4.34 0.61 
2. โครงสร้างหลักสตูรมคีวามเหมาะสม 4.06 0.68 
3. เนื้อหา รายวิชามีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3.99 0.73 
4. วิชาเลือกตรงความต้องการกับผู้เรยีน 4.00 0.80 
5. หลักสูตรสามารถบรูณาการความรู้ ทักษะทางภาษา เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

4.31 0.68 

6. มุ่งเน้นคุณธรรม จรยิธรรมในการด ารงชีวิต 4.30 0.74 
7. มุ่งเน้นจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.48 0.60 

รวม 4.21 0.64 

สรุป  ในภาพรวมความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
ผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้านเนื้อหาและหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21 และ SD = 0.64) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอน
ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ มุ่งเน้นจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพมากที่สุด      
(�̅� = 4.48 และ SD = 0.60) รองลงมาคือ หลักสูตรเป็นที่ต้องการของผู้เรียน สังคม  (�̅� = 4.34 และ 
SD = 0.61) หลักสูตรสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะทางภาษา เทคโนโลยี สารสนเทศ  (�̅� = 4.31 
และ SD = 0.68) มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต (�̅� = 4.30 และ SD = 0.74) โครงสร้าง
หลักสูตรมีความเหมาะสม (�̅� = 4.06 และ SD = 0.68) วิชาเลือกตรงความต้องการกับผู้เรียน        
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(�̅� = 4.00 และ SD = 0.80)  และเนื้อหา รายวิชามีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
(�̅� = 3.99 และ SD = 0.73)    

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการ 
การสอนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

8. ให้ความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ความรับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.39 0.59 

9. จัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล 4.22 0.71 
10. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานท่ี 4.27 0.78 
11. สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ 4.21 0.77 
12. มีสื่อการเรยีนรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย 4.20 0.79 
13. เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 4.15 0.80 
14. มีการศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 4.26 0.69 
15. เปิดโอการให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตผุล 4.21 0.74 

รวม 4.24 0.71 

สรุป  ในภาพรวมความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
ผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.24 และ SD = 0.71) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอน
ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ให้ความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายมากที่สุด (�̅� = 4.39 และ SD = 0.59) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่
หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ (�̅� = 4.27 และ SD = 0.78)  มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ (�̅� = 4.26 และ SD = 0.69) จัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
(�̅� = 4.22 และ SD = 0.71) เปิดโอการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล (�̅� = 4.21 และ 
SD = 0.74) สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ (�̅� = 4.21 และ SD = 0.77) สื่อ
การเรียนรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย (�̅� = 4.20 และ SD = 0.79) และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     (�̅� = 
4.15 และ SD = 0.80) 
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3. ด้านการวัดและประเมินผล 
 

ความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการ 
การสอนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

16. มีเกณฑ์การวดัผลชัดเจน 4.29 0.68 
17. วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 4.32 0.69 
18. มีเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย 4.16 0.72 
19. แจ้งผลการประเมินเป็นระยะ 4.07 0.71 
20. มีความยุติธรรมในการประเมนิ 4.13 0.78 

รวม 4.20 0.68 

สรุป  ในภาพรวมความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
ผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ การวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.20 และ SD = 0.68) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอน
ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ มีวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงมากที่สุด (�̅� = 4.32 
และ SD = 0.69) รองลงมาคือ  มีเกณฑ์การวัดผลชัดเจน (�̅� = 4.29 และ SD = 0.68) มีเครื่องมือ
วัดผลที่หลากหลาย (�̅� = 4.16 และ SD = 0.72) มีความยุติธรรมในการประเมิน (�̅� = 4.13 และ SD 
= 0.78)  และแจ้งผลการประเมินเป็นระยะ (�̅� = 4.07 และ SD = 0.68) 
 

จากผลการส ารวจความต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
ที่จ าเป็นต่อนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ พบว่า ความ
ต้องการในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อนักศึกษาวิชาชีพ
ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ต้องการเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านเนื้อหาของหลักสูตร  และ 3) ด้านการวัดและประเมินผล 
 

********************** 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 
1) ชื่อหลักสูตร 1) ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in English ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in 
English  

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย ช่ือเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ) ภาษาไทย ช่ือเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาองักฤษ) คงเดิม 
 ช่ือย่อ: ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  ช่ือย่อ: ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Education (English) ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Education 

(English)  
 ช่ือย่อ: B.Ed. (English)  ช่ือยอ่: B.Ed. (English)  

3) วิชาเอก  3) วิชาเอก  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษ English ภาษาอังกฤษ English  
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) เหตุผล 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 175 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 1. ปรับหน่วยกิตรวมจากเดิมไม่น้อยกวา่ 175 
หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกวา่ 142 หนว่ยกติ 
2. ปรับหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้านจากเดิม 139 
หน่วยกิต เป็น 109 หน่วยกิต 
3. ปรับหน่วยกิตวิชาชีพครูจากเดิม  58หน่วยกิต 
เป็น 46 หน่วยกิต 
4. เปลี่ยนวิชาชีพบังคับเป็นวิชาชีพครูบงัคับ และ
ปรับหน่วยกิตจากเดิม 35 หนว่ยกิต เปน็ 31 
หน่วยกิต 
5. ปรับหน่วยกิตวิชาชีพเลือกจากเดิม 9 หน่วย
กิต เป็น 3 หน่วยกิต 
6. เปลี่ยนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปรับหน่วยกิ
ตจากเดิม 14 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 
7. ปรับหน่วยกิตวิชาการสอนวิชาเอกจากเดิม 81 
หน่วยกิต เป็น 60 หน่วยกิต 
8. รวมวิชาเอกเด่ียวและวิชาการสอนวิชาเอกเป็น
วิชาเอก 
9. ปรับหน่วยกิตวิชาเอกเลือกจากเดิม 6 หน่วย
กิต เป็น 9 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 11   หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

       และสังคมศาสตร์ 11   หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

       และสังคมศาสตร์ 12  หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 8   หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

          คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 6  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 139 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 109 หน่วยกิต 

2.1) วิชาชีพครู 58 หน่วยกิต 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู 46 หน่วยกิต 
   2.1.1) วิชาชีพครู 34 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพบังคับ 35 หน่วยกิต       2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 31 หน่วยกิต 
2.1.2) วิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต       2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต 
2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 14 หน่วยกิต 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 
12 หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก 81 หน่วยกิต 2.2) วิชาเอก 60 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกเดี่ยว 69 หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาเอก     51    หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 

2.2.3) วิชาเอกเลือก      6     หน่วยกิต 2.2.2) วิชาเอกเลือก      9 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

1. EEN102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครูสอนภาษา 
Introduction to Linguistics for Language 
Teachers  
ศึกษาและวิ เคราะห์ ธรรมชาติของภาษา 
ลักษณะของภาษาในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับ
เ สี ย ง  ร ะดั บค า  ร ะดั บประ โยค  ระดั บ
ความหมาย ศึกษาภาษาศาสตร์เชิงสังคม 
ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา และภาษาศาสตร์
ประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 2. EEN104 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
สอนภาษาอังกฤษ  
Linguistics and Digital Technology for 
English Language Teaching 
ศึ กษาทฤ ษฎี ท า งภ าษาศาส ตร์  แ ล ะ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ร่ วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลใน
สถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

   3. EEN105 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ   
English Classroom Management 
ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่
หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3(1-2-3) เพ่ิมรายวิชา
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

   4. EEN307 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ  
Critical Reading for Teachers of 
English 
ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ 
เพ่ือความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ 
ในการเพิ่มศักยภาพทักษะการอ่าน 
วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการอ่าน 

3(1-2-3) เพ่ิมรายวิชา
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

5. ENN201 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ 
Theories and Approaches in English 
Language Teaching  
การศึกษาทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน ทฤษฎีพัฒนาทักษะทาง
ภาษาและทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษของ
นักภาษาศาสตร์ เช่น วิธีสอนแบบเน้น 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

ไวยกรณ์และการแปล วิธีการฟัง-พูด วิธีสอน
ภาษาสื่อสาร วิธีการสอนภาษาแบบเน้นภาระ
งาน การฝึกสอนแต่ละวิธีและการอภิปรายผล 

6.EEN203 วัฒนธรรมภาษาอังกฤษและนานาชาติส าหรับ
ครูสอนภาษา 
English and International Cultures for 
Language Teachers 
การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย
กับชนชาติที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ และชน
ชาติอ่ืน เพ่ือเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 
 

7.EEN303 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ      
World Cultures for Teachers of 
English 
ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรม
ของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มี
ส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ตนผ่านการท าโครงงาน มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพและ
สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบท
ของโลกและบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

3(1-2-3) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

8. EEN301 หลักการและวิธีสอนภาษาอังกฤษปัจจุบัน 
Current Principles and Methods of 
Teaching English  

3(3-0-6) 9.EEN305 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

ศึกษาทฤษฏีการเรียนการสอน ทฤษฎีการ
เรียนรู้ รูปแบบการสอน การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ศึกษาพัฒนาการและแนวโน้มของ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบการ
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

English Language Learning 
Management for the 21st-century 
Learners  
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ 

มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

10. EEN103  การออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับครูสอน
ภาษา 
English Pronunciation for Language 
Teachers 
ศึกษา อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง กลไกการ
ออกเสียง เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ เสียง
สระภาษาอังกฤษ สัทอักษร ระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ การถ่ายถอดเสียง การลงเสียง
หนักและท านองเสียง ศึกษาหลักการออก
เสียงโฟนิกส์เบื้องต้น 
 

3(3-0-6) 11.EEN106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ  
Phonetics and Phonology for 
Teachers of English 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์
และสัทวิทยา หลักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และการ
ถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

 
 

12. EEN302 วรรณคดีเบื้องต้นส าหรับครู 
Introduction to Literature for Language 
Teachers 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและรูปแบบของ
วรรณคดี การศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ใน
วรรณคดี การวิเคราะห์ วิจารณ์ และตีความ
บันเทิงคดีร้อยแก้ว บทกวีนิพนธ์ และบท
ละคร ที่เลือกสรรมาเป็นตัวอย่าง 

3(3-0-6) 13.EEN204 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ  
Literary Works for English Language 
Teaching 
ศึ กษารู ปแบบ  และองค์ ป ระ กอบบท
ประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง  ตีความ 
วิ เ ค ร า ะ ห์  วิ จ า ร ณ์ ง า น ว ร ร ณ ก ร ร ม
ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านวรรณกรรม  

3(1-2-3) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

14. EEN303 การสอนวรรณกรรมส าหรับเด็ก                                                              
Teaching Children’s Literature 
การส ารวจและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม
ส าหรับเด็กประเภทต่างๆ มุ่งเน้นเทคนิคการ
เลือกและวิธีการใช้วรรณกรรมเพ่ือสอน

3(2-2-5) 15.EEN304  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ด้วยวรรณกรรมส าหรับเด็ก    
Learning Management for Thinking 
Skill Development through Children 
Literature 

3(1-2-3) 
 

เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้เรียนในแต่ละช่วงอายุ 

ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท 
ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับ
ทักษะการคิด 

สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

16. EEN405 การสัมมนาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Seminar for English Teachers 
ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการ การเขียน
โครงการ การสัมมนา การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น แนว
ทางการแก้ปัญหา การแสวงหาแนวคิดใหม่
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 

3(2-2-5) 17.EEN306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ       
Seminar in English Language 
Teaching 
ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ศักยภาพและบริบทของผู้เรียน 

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

18. EEN401 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 
Activities for English Teaching 

3(2-2-5) 19.EEN310 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ      
Activities for English Teaching 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
การใช้กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมทักษะ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน เช่น การใช้เพลงประกอบการสอน 
การอ่านข่าว เกมกับการสอนภาษาอังกฤษ 
การจัดค่ายภาษา 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษาฟัง พูด อ่าน 
เขียน เช่น การใช้เพลงประกอบการสอน 
การอ่านข่าว เกมกับการสอนภาษาอังกฤษ 
การจัดค่ายภาษา 

   20.EEN309 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ       
English Teaching Skills 
หลักการและเทคนิคการจัดการเรียนการ
ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือก 
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การฟัง การพูด การพูด การ
อ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

   21.EEN403 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ  
Teaching of English for Specific 
Purpose 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ ส านวน ที่ใช้
ในงานอาชีพ และในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
น าไปใช้ในการสนทนาโต้ตอบโดยใช้
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม 
อ่านและฟังเรื่องราวเนื้อหาทาง วิชาชีพสรุป
ความในรูปแบบของบันทึกย่อ น าเสนอ
ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียน การพูด
แบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

22. EEN304 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับประถมศึกษา 
Teaching English for Primary Education 
ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร 
กลุ่ มสาระการเรียนรู้   ฝึกการออกแบบ
แผนการเรียนรู้ และศึกษาเทคนิค วิธีสอน 
การใช้สื่อ การประเมินผล เพ่ือการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

23. EEN305 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับมัธยมศึกษา 
Teaching English for Secondary 
Education 
ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร 
กลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้  ฝึ กการออกแบบ
แผนการเรียนรู้ และศึกษาเทคนิค วิธีสอน 
การใช้สื่อ การประเมินผล เพ่ือการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

24. EEN461 การสอนทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ 
Teaching English Listening and 
Speaking Skills 
ทฤษฎี วิธีการ และเทคนิคการสอนทักษะฟัง
และพูด การเลือกและพัฒนาสื่อการสอน การ
ประเมินเทคนิคการประเมินผล การวิเคราะห์
ปัญหาการสอนทักษะฟังและพูด 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

  

130 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

25. ENN403 การสอนทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ 
Teaching Listening and Speaking Skills 
หลักการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ทักษะฟังและพูด การเลือก และพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 
 
 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

26. EEN404 การสอนทักษะอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 
Teaching Reading and Writing Skills  
หลักการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอ่านและเขียน การเลือก และพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

  

131 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

27. EEN402 การผลิตและปรับสื่อเพ่ือใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษ 
Material Adaptation and Production 
for Teaching English 
ศึกษาวิธีการปรับสื่อการสอนประเภทเอกสาร
ให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
และตรงกับความต้องการของผู้เรียน บทเรียน
จะมุ่งเน้นการผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในกิจกรรม
เชิงสื่อสาร การประเมินและใช้สื่อสอนภาษา 

3(2-2-5) 28.EEN205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  
Material Development and Learning 
Innovations in English Language 
Teaching 
ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และ
ประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 

3(1-2-3) เปลี่ยนช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชา
ตามมาตรฐาน
คุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และ
สาขา
ศึกษาศาสตร ์
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

   29.EEN404 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ   
Instructional Media in English 
Language Teaching 
ศึกษารูปแบบ ชนิด และประโยชน์ของสื่อ
การสอนแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักการสร้าง เลือก และปรับ 
สื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ระดับความสามารถของผู้เรียน 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร ์
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

   30.EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
Curriculum and English Learning 
Activities 
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ 
ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวางแผน และการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร ์
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

   31.EEN302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ    
English Language Assessment 
ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและ
ประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบ
ภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์
เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

   32.EEN301 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
Research in English Language 
Teaching 
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง 
ด าเนินการวิจัย น าเสนอข้อมูลและเผยแพร่
ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

33. HEN111 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 
Current  English Grammar 1 
การศึกษาไวยากรณ์อังกฤษท่ีใช้จริงในปัจจุบัน 
โดยเน้นศึกษาองค์ประกอบ ทางไวยากรณ์ 
ได้แก่ เพศ พจน์ บุรุษ กาล และการณ์ลักษณะ 
และวาจก 

3(3-0-6) 34.EEN103 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
English Structure for Teachers of 
English 
ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในสถานการณ์จ าลองต่างๆในบริบท
การศึกษา 

3(1-2-3) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

35. HEN112 ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน  2 
Current  English Grammar 2 
รายวิชาบังคับก่อน : HEN111 ไวยากรณ์
อังกฤษปัจจุบัน 1 
การศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 
โดยเน้นองค์ประกอบของประโยค   และการ
เรียบเรียงค าเป็นประโยค รูปแบบประโยค 
ชนิดของประโยค การศึกษาประโยคชนิดต่าง 
ๆ ได้แก่ ประโยคความเดียว ประโยคความ
รวม ประโยคความซ้อน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
สามารถเรียบเรียงประโยคที่ถูกต้องในบริบท
เพ่ือการสื่อสาร 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

   36.EEN207 ไวยากรณ์ข้ันสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
Advanced Grammar for Teachers of 
English 
ศึกษาประเภทประโยคและวิ เคราะห์
โครงสร้ า งประโยค อนุประโยค และ

3(2-2-5) เพ่ิมรายวิชา
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ไ ว ย า ก ร ณ์ ขั้ น สู ง ผ่ า น
สถานการณ์จ าลองและกรณีศึกษา 

และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

37. HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Basic English Listening and Speaking 
การฝึกทักษะการฟังและพูด ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร โดยเน้น การใช้บทสนทนา 
การแสดงบทบาท สมมติ การสนทนาอย่าง
เป็นทางการที่  ต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ใน ปัจจุบัน รวมทั้งการใช้ภาษาใน 
เหตุการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ 
และการใช้เกมในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

3(2-2-5) 38.EEN102 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking for Teachers 
of English 
ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
ในการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟัง
และพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณ์
จ าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 

3(1-2-3) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

39. HEN130 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Basic English Reading 
การศึกษากลยุทธ์การอ่านเบื้องต้น โดย เน้น
ฝึ ก เ ด าค า ศั พท์ จ ากบริ บท  ค า เ กิ ด ร่ ว ม 

3(3-0-6) 40.EEN401    การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการ
พัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
Learning Management for Thinking 

3(1-2-3) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

การศึกษารูปแบบประโยครวมถึง ข้อความที่มี
ความหมายอ้างอิงและ ข้อความที่สัมพันธ์กัน 
การฝึกอ่านเร็ว การอ่านข้าม การอ่านหา
ข้อมูล การอนุมานเบื้องต้น รวมทั้งการหา
หัวข้อ และใจความส าคัญ   

Skill Development through Children 
Literature 
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท 
ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมส าหรับเด็กใน
การจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับ
ทักษะการคิด 

คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

41. HEN132 การอ่านภาษาอังกฤษระดับกลาง 
Intermediate English Reading 
การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การอ่านใน 
ระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นฝึกเดาค าศัพท์ จาก
บริบท ค าเกิดร่วม การฝึกอ่านเร็ว การอ่าน
ข้าม การอ่านหาข้อมูล การ อนุมานในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งการหา หัวข้อ และใจความ
ส าคัญ จากการอ่าน เรื่องราวที่หลากหลาย
และเป็นทางการ มากขึ้น 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

42. HEN242 การเขียนอนุเฉท 
Paragraph Writing 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

การศึกษาการเขียนอนุเฉท โดยเน้นความ
จ าเป็นที่ต้องมีความชัดเจนและเน้นการ เรียบ
เรียงการเขียนอนุเฉทอย่างเป็นทางการใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การให้ค าจ ากัดความ 
การพรรณนาลักษณะ การยกตัวอย่าง การ
จ าแนกแยกแยะ การ เปรี ยบเทียบสิ่ งที่
เหมือนกัน การแสดงเหตุและผล การฝึก
ปฏิบัติพัฒนาการด้านเรียบเรียงความคิด หรือ
ใจความส าคัญในการเขียนอนุเฉท และเน้น
ความแคล่วคล่องในการเขียน 

ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

43. HEN203 วากยสัมพันธ์อังกฤษเบื้องต้น 
Introduction to English Syntax 
การศึกษาและวิเคราะห์หลัก วากยสัมพันธ์
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ บื้ อ ง ต้ น ต า ม  ท ฤ ษ ฎี
ภาษาศาสตร์ ได้แก่ ส่วนประกอบของประโยค 
ตั้งแต่ระดับ ค า วลี และประโยค โครงสร้าง
ประโยคภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

44. HEN325 การฟังพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 
Advanced English Listening Speaking 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

กา ร ฟั ง แ ละ พู ดภ า ษา อั ง กฤ ษ ใน ฐ าน ะ 
ภาษากลางในการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่พูด
ภาษาต่างกัน  โดยใช้รูปแบบภาษา ที่ซับซ้อน
ขึ้น เช่น การจับใจความส าคัญ การตีความ 
การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นทางการ 
การพูดในที่สาธารณะ เช่นการกล่าวสุนทร
พจน์ การพูดฉับพลัน 

รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

45. HEN361 การแปลเบื้องต้น 
Introduction to Translation 
การศึกษาหลักการแปลเบื้องต้นตามหลัก
ภาษาศาสตร์ อภิปรายปัญหาที่พบในการแปล
และวิธีแก้ปัญหา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติอย่าง
มี ร ะบบ ในกา รแปลภาษา อั ง กฤษ เป็ น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ระดับประโยคไปจึงถึงระดับย่อหน้า 

3(3-0-6) 46.EEN203 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ   
Translation for Teachers of English 
ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการ
แ ป ล  ฝึ ก ฝ น แ ล ะ ป รั บ บ ท แ ป ล  จ า ก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3(1-2-3) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 
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กลุ่มวิชาเอก  

47. HEN224 การน าเสนองานภาษาอังกฤษ 
English in Presentation 
การฝึ กปฏิ บั ติ ใ นการน า เสนองาน เป็ น
ภาษาอังกฤษในวัจนลีลาแบบต่างๆ โดย เน้น
การน าเสนองานวิชาการผ่านสื่อประสม
หลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง ฝึกฝนทักษะการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การตอบค าถามแบบ
ฉับพลัน และการแสดงความคิดเห็นในเชิง
สร้ า งสร รค์ ที่  เ หมาะสมกั บบริ บทและ
วัฒนธรรม 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

48. HEN341 การเขียนความเรียง 
Essay Writing 
การศึกษารูปแบบการเขียนและกลยุทธ์  ใน
การเขียนความเรียงในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
เขียนเล่าเรื่อง การเขียน อธิบาย การเขียน
โน้มน้าว การ วิเคราะห์วิจารณ์งานเขียน การ
เขียน รายงานการศึกษาค้นคว้า โดยเน้นการ 
รวบรวมความคิด ความต่อเนื่องของ ข้อความ 
และการเขียนแสดงความคิด ได้อย่างมีเหตุผล 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 
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กลุ่มวิชาเอก  

49. HEN444 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ 
Creative Writing 
กา ร ศึ กษ า รู ป แบบ กา ร เ ขี ย น เ ชิ ง ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ และการฝึกปฏิบัติวิธีการในการ
เขียน โดยใช้จินตนาการส าหรับงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทั้งนี้รวมทั้งการเขียนค าขวัญ การ
เขียนบทโฆษณา การเขียนเรื่องสั้น และการ
เขียนนิทาน และค าประพันธ์ส าหรับเด็ก 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

50. HEN445 การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Writing 
การศึกษาหลักเกณฑ์ โครงสร้าง และ วิธีการ
เขียนเชิงวิชาการ เช่น การเขียน รายงานเป็น
รายบุคคล และการเขียน รายงานการวิจัย 
โดยเน้นการเสนอ ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ 

3(3-0-6) 51.EEN308 ก า ร เ ขี ย น เ ชิ ง วิ ช า ก า ร ส า ห รั บ ค รู
ภาษาอังกฤษ  
Academic Writing for Teachers of 
English 
ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และ
ประเมินสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย 

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาเอก  

(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 

52. HEN462 การแปลเพ่ืออาชีพ 
Translation for Careers 
กา รศึ กษ า ก า รแ ปลภ าษา อั ง กฤ ษ เป็ น 
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษ 
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ อย่างเป็นระบบในการ
แปลงานประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ งานด้าน
กฎหมาย ธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข่าว บทคัดย่อ และบันเทิงคดี เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาด 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชานี้
เพ่ือเพ่ิม
รายวิชาใหม่ที่
ทันสมัยและ
เนื้อหา
ครอบคลุม 

   53.EEN402  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน      
English for Language Proficiency Tests 
ศึกษาเทคนิคการท าแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษา อังกฤษ เช่ น  TOEFL IELTS และ 
TOEIC  และฝึกท าแบบทดสอบเพ่ือให้มี
สมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR ระดับ B2 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์
และสาขา
ศึกษาศาสตร ์
(หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ฉ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

 
  

 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
1. การรับนักศึกษาและการคงอยู่ของนักศึกษา นักศึกษาเข้ามาไม่เต็มจ านวนตามแผน 

นักศึกษาออกกลางคัน 
2. การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาใช้เวลาเรียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียน 
3. การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระงาน

นิเทศ (ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท า
วิจัย/ผลงานวิชาการ 

4. การคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ในหลักสูตรไม่ครบตามจ านวน 
 
 
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 
 
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง   
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ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 
โอกาสที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) ระดับความเสี่ยง 

1. การรับนักศึกษาและ
การคงอยู่ของนักศึกษา 

นักศึกษาเข้ามาไม่เต็มจ านวนตาม
แผน 

4 4 16 ความเสี่ยงสูง 

นักศึกษาออกกลางคัน 4 3 12 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
2. การจัดการเรียน 
การสอน 

นักศึกษาใช้เวลาเรียนไม่เป็นไปตาม
แผนการเรียน 

2 3 6 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. การท าวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 

อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาระงานสอนและ
ภาระงานนิเทศ (ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
และชั้นปีที่ 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอ
ในการท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

4. การคงอยู่ของอาจารย์ 
ในหลักสูตร 

อาจารย์ ในหลักสู ตรไม่ครบตาม
จ านวน 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง         
ที่ยอมรับได้) 

 

 143 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

 
  

 
การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ี 
ควรจะมี 
(2) 

การควบคุม          
ท่ีมีอยู่แล้ว 

(3) 
การควบคุมท่ีมีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ       ความ
เสี่ยง 
(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
1 นักศึกษาเข้ามาไม่เต็มจ านวนตามแผน เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย   ควบคุม  
2 
 
3 

นักศึกษาออกกลางคัน 
 
นักศึกษาใช้เวลาเรียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียน 

อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

 
 
 

 
 
 

ควบคุม 
 

ควบคุม 
 

 

4 
 
 
 
5 

อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระ

งานนิเทศ (ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอ
ในการท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 
อาจารย์ในหลักสูตรไม่ครบตามจ านวน 

จ ากัดภาระงานสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงาน
ข้ันต่ า 
 
 
เปิดรับอาจารย์ตามจ านวนที่ขาด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ควบคุม 
 
 
 

ควบคุม 

 

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/ด้านของเร่ืองท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม (แผนการ
ปรับปรุงการควบคุม) 

(6) 
ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

(7) 
นักศึกษาเข้ามาไม่เต็มจ านวนตามแผน เปิดรอบรับสมัครนักศึกษา 

หลายรอบ 
ความเสี่ยงสูง ควบคุม นักศึกษาเข้าสมัครไม่ครบจ านวน

ตามแผน 
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ที่หลากหลาย 

กรรมการบริหารหลักสูตร 

นักศึกษาออกกลางคัน อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุม นักศึกษามีปัญหาส่วนตัว หรือไป
เรียนต่อที่สถาบันอื่น 

อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดมากข้ึน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นักศึกษาใช้ เวลาเรียนไม่ เป็นไปตาม
แผนการเรียน 

อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุม นักศึกษาต้ังครรภ์  
นักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไป
ตามแผน 

อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดมากข้ึน 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซึ่ ง
ประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระ

งานนิเทศ (ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่4) ท าให้มี
เวลาไม่เพียงพอในการท าวิจัย/ผลงาน
วิชาการ 
 

จ ากัดภาระงานสอนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ภาระงานข้ันต่ า 
 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม อาจารย์มีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานสอนและงาน
นิเทศ 

สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
โครงกาพัฒนา 
ผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

กรรมการบริหารหลักสูตร 

อาจารย์ในหลักสูตรไม่ครบตามจ านวน เปิดรับอาจารย์ตามจ านวนที่ขาด ความเสี่ยงสูง ควบคุม ไม่มีอาจารย์มาสมัคร ขยายเวลารับสมัคร ประธานหลักสูตร 

 
 

ผู้รายงาน อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร 
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วันที่................เดือน...........................พ.ศ. ................ 
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ภาคผนวก ช  
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
กับ  

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

  

147 
147 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

กับ  
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์ สาขาศกึษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 

 

รายวิชา 
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 

มคอ.1 
EEN102 การฟังและการพูดส าหรับครูภาษาอังกฤษ วิชาทักษะการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ EEN103 หลักภาษาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
EEN105 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 
EEN205 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
EEN301 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
EEN302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      
EEN305 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 
EEN306 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ  
EEN307 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห์ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
EEN308 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ      
EEN310 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ      
EEN401 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนา

องค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 
 EEN403 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 EEN404 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
 EEN103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอน

ภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาศาสตร์เพ่ือการ
สอนภาษาต่างประเทศ 

EEN106 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
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รายวิชา 
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 

มคอ.1 
EEN207 ไวยากรณ์ขั้นสูงส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
EEN402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
EEN204 วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ วิชาวรรณคดี 
EEN304 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดด้วย

วรรณกรรมส าหรับเด็ก     
EEN203 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ วิชาการแปลภาษา

ต่างประเทศ 
 EEN303 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ วิชาวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งคณะครุศาสตร ์

ที่ 017/2562 
 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
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