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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร      :    25571531100363 

ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program  in General Science  
      (English Program) 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

 ชื่อย่อ  :    ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (General Science) 

 ชื่อย่อ  :    B.Ed. General Science 
 

3. วิชาเอก  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
    5.2  ประเภทหลักสูตร 
          เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีเห็นชอบ

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

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา เช่น ครูสอนในสถาบันกวดวิชา 
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9. ชือ่ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ
การศึกษา 

1. 
 

นายสุธี  
พรรณหาญ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

ศษ.ด.วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ 

2547 
 

ค.ม.การศึกษา
วิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 
 

น.บ. นิติศาสตร์ 
 

มหาลัยวิทยาลัยรามค าแหง 2530 
 

กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2525 

2. Dr.Vanny Maria 
Agustina Tiwow 

Associate 
professor 

Doctoral in 
Chemistry 

Newcastle University 
Australia.  

2008 

Master in Chemistry Newcastle University 
Australia,  

2000 

Bachelor in 
Chemistry 
Education 

Institute of Teacher 
Training and 
Education, Indonesia 

1988 

3. นางสาวศัสยมน 
สังเว 
 

อาจารย์ 
 

ศษ.ม. (หลักสูตรและ
การสอน) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบนัราชภัฏร าไพพรรณี. 2548 
 

4. 
 
 

นางสาวกนกวรรณ 
ปานสุขสาร 

อาจารย์ กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 

5. นายเกียรติศักดิ์ 
รักษาพล 

อาจารย ์ กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์) 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศ

หนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็น
ตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
มีความม่ันคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production 
Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ ว (3) ให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้
เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและ
เศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ  ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือ
ป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก  จึงต้องเน้นการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการหลอมรวมความ
หลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและ
ยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความ
ร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา 
วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
ประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ือ
อาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนใน
ระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่
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การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และ มีคุณธรรมเข้า
สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า  ของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

  
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี ครู
เก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม
และเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สามารถสร้ า งคว าม เชื่ อมั่ น ศรั ท ธ า ในคุณภาพของการประกอบวิ ช าชี พ  ดั งนั้ นหลั กสู ต ร 
ครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู  
โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็น

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
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12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12.2.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 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 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มุ่งหน้าผลิตครูที่
มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคล
อ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

1.2  ความส าคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้

ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น 
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมี
ความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญ
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการ
สร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

1.3  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ
คร ูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 มีความรอบรู้ด้านในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพ
หรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3.6 สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ 
ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑติ 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    
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน    
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    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 แต่ละภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมม่ี   

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน–ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาย

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4.00 สอบผ่านข้อสอบวัด
คุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี (ภาคผนวก ก) 

2.2.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์
ตามท่ีคณะและสาขาวิชาก าหนด 

2.2.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี หรือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา  แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
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2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  นั กศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

2.4.3.  จัดให้มีการปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่ 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

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

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ค่าลงทะเบียน 705,000 1,410,000 2,115,000 2,820,000 2,820,000 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 820,920 861,966 905,064 950,318 950,318 
   2.2 
งบด าเนินการ 

60,000 80,000 100,000 120,000 
120,000 

   2.3 งบลงทุน       
        2.3.1 อาคาร 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

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

        2.3.2 ค่า
ครุภัณฑ์ 

50,000 100,000 100,000 100,000 
100,000 

รวมรายรับ 2,045,920 2,911,966 3,680,064 4,450,318 4,450,318 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 820,920 861,966 905,064 950,318 950,318 

2. งบด าเนินการ      

   2.1 ค่าตอบแทน 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
   2.2 ค่าใช้สอย 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 
   2.3 ค่าวัสดุ 56,000 112,000 160,000 224,000 224,000 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. งบลงทุน      
   3.1 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
   3.2 ค่าครุภัณฑ์ 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
4. เงินอุดหนุน      
   4.1 การท าวิจัย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
   4.2 การบริการวิชาการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
รวมรายจ่าย 1,733,920 2,080,966 2,272,064 2,481,318 2,481,318 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 28,560.89 บาท/คน/ป ี

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)  

 
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ข) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  139 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต 

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

2.2) กลุ่มวิชาเอก   จ านวนไม่น้อยกว่า 
      2.2.1) วิชาเอก   

  60 
  60 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ   

  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
              ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 

 
 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  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  3 หน่วยกิต 

เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้   
 

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 3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
  Seminar in Education 

ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
Skills and Techniques of Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Learning Model and Learning Management 

3(2-2-5) 

ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
Production of Multimedia for Education 

3(2-2-5) 

 
     2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

   บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                      12  หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
 Internship 1  
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
 Internship 2  
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
 Internship 3  
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

 Internship 4  
 

2.2) กลุ่มวิชาเอก  60   หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอก  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                  60  หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Biological Science for Teachers  
EGS203 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Physical Science for Teachers  
EGS205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 
 STEM Education  
EGS301 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Science Learning Management in The Primary 

Education 
 

EGS302 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 3(2-2-5) 
 Science Laboratory in The School  
EGS303 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 The Nature and Science Inquiry for Teachers  
EGS304 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 

 Science Learning Management in The Secondary 
Education 

 

EGS305 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Science Project and Science Activity  
EGS307 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research for Science Learning Process Development  
EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Seminar in Science and Science Teaching  
EGS402 วิทยาการค านวณส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Computing Science For Teachers  
EGS403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Environmental Science For Teachers  
SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Biology for Teachers 1  
SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Biology for Teachers 2  
SEC101 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Chemistry for Teachers 1  
SEC102 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Chemistry for Teachers 2  
SED201 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Earth Science for Teachers  
SEM104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematics for Science Teaching  
SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Physics for Teachers 1  
SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Physics for Teachers 2  
SEP202 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Astronomy and Space for Teachers  
SEP301 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู  3(2-2-5) 

 Electricity and Energy for Teacher  
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต 
ให้ เลื อกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่
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 
EGS หมู่วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ETP กลุ่มวิชาชีพครู 

SEB หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านชีววิทยา 

SEC หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านเคมี 

SED หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัย 

SEM หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านคณิตศาสตร์ 

SEP หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านฟิสิกส์ 

VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

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

วิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EGS202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครู 3(2-2-5) 
EGS203 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครู 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 20 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

SEM104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
SEP301 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู  3(2-2-5) 
EGS403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

(วิชาชีพครู) ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
SEC101 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 23 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 

ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

SEC102 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
EGS205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EGS301 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

EGS302 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 3(2-2-5) 
SED201 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบส าหรับครู 3(2-2-5) 
SEP202 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 19 
 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EGS304 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
EGS305 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
EGS307 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 16 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     6(290) 

(วิชาชีพครู)    
รวมหน่วยกิต 6 

 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ETP403 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
ETPXXXX วิชาชีพครูเลือก 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

เลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 6 
  รวมหน่วยกิต 13 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครู  3(2-2-5) 
 Biological Science for Teachers  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้เนื้อหา ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม กระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  การล าเลียงสารผ่านเซลล์ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดการด ารงชีวิตที่ดี  
และใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และประยุกต์การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

Study and practice to know the content Ecological diversity The relationship 
between living things and various organisms in the ecosystem. Energy transfer. Problems and 
impacts on natural resources and the environment Guidelines for conservation of natural  
resources and solving environmental problems Processes and the importance of transferring 
genetic characteristics, genetic material, genetic changes affecting living organisms 
Biodiversity and evolution of life Basic unit of life Conveying through cells Utilizing knowledge 
to make a good living And used for science learning management And applying the 
knowledge of biological science in teaching and learning 
 
EGS203 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Physical Science for Teachers  

ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ สมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี ธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของ
แรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลระหว่างธรรมชาติกับการด ารงชีวิตที่ดี และเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และประยุกต์การใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กายภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
Study and practice to be knowledgeable Properties of matter Composition of 

matter The relationship between the properties of matter and the structure and bond 
between particles Principles and nature of matter status changes Solution And the chemical 
reaction The nature of the force in everyday life Effect of force on objects Various movement 
characteristics of objects, meaning of energy Changes and energy transfers Interaction 
between matter and energy Energy in daily life Nature of waves Phenomena related to 
sound, light and electromagnetic waves Using knowledge to create a balance between 
nature and good living And for managing science learning And applying the use of physical 
science knowledge in teaching and learning 
 
EGS205 สะเต็มศึกษา  3(2-2-5) 
 STEM Education  

รู้และเข้าใจเชิงลึกในด้านสะเต็มศึกษา หลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะในศตวรรษที่  21 ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมืออาชีพ   

Know and understand in depth the study Principles of technology for living in 
a rapidly changing society 2 1 st century skills use knowledge and skills in science, 
mathematics and other sciences to solve problems or develop creative work with 
engineering design processes. Choose to use technology appropriately, taking into account 
the impact on life, society and the environment And use information and communication 
technology to learn, work and solve problems systematically Design learning activities Write 
a learning management plan Practice in learning and measurement and evaluation of 
learning In accordance with the full professional study guidelines 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS301 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
 Science Learning Management in The Primary Education   

วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและเนื้อหา
วิทยาศาสตร์  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
สร้างสื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้กระบวนการศึกษาชั้น
เรียนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
      Analysis of science curriculum in elementary education and science content Create a 
learning unit Applying knowledge in learning psychology Techniques and methods of learning 
management learning Media Measurement and evaluation In order to plan and design 
student-oriented learning activities that are proactive and consistent with the nature of 
science learning Write a learning management plan, create a media and practice micro-
teaching. Experimental learning management in schools Use the classroom study process to 
enhance the capacity of science learning management like a professional teacher. 
 
EGS302 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 3(2-2-5) 
 Science Laboratory in The School  

รู้หลักการเรียกชื่ออุปกรณ์/สารเคมีและวิธีการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย (MSDS) สัญลักษณ์
และระดับอันตรายของสารเคมี น าความรู้ด้านการจัดการสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่ การเก็บ และ
การก าจัดสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่และการจัดเก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและใช้อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตาม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

Know the principles of calling equipment / chemicals and how to use them 
correctly (MSDS), symbols and levels of chemical hazards Bring knowledge in chemical 
management Classification, classification, collection and disposal of chemicals Classification 
of categories and storage of scientific equipment To manage science laboratories in schools 
according to international practices Prepare laboratories and use scientific equipment to 
organize science operating activities for students through scientific processes. According to 
the science learning content of primary and lower secondary level of basic education core 
curriculum 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS303 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 The Nature and Science Inquiry for Teachers  

สืบเสาะและอธิบาย ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การ
มองโลกแบบวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์  รู้และความเข้าใจการได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายวิธีการแสวงหาองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์แสวงหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ ตระหนักถึ งธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ น าความรู้ไปออกแบบกิจกรรม   การเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

Investigate and explain theories, principles and concepts about nature of 
science. Science world view Scientific inquiry And scientific affairs Including scientific 
explanations Know and understand the acquisition of scientific knowledge Explain how to 
seek scientific knowledge, seek scientific knowledge by using a tracing process. Realizing the 
nature of science Have scientific explanatory skills Bring knowledge to design activities 
Learning that focuses on science and applied tracing processes for use in teaching and 
learning 
 
EGS304 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
 Science Learning Management in The Secondary Education  

วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาวิทยาศาสตร์ 
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้  เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ
เชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ และฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 

Analysis of science curriculum for secondary education Science content 
Create a learning unit Applying knowledge in learning psychology Techniques and methods 
of learning management learning Media Measurement and evaluation In order to plan and 
design student-oriented learning activities that are proactive and consistent with the nature 
of science learning Write a learning management plan, create a media and practice micro-
teaching. Experimental learning management in schools Use the classroom study process to 
enhance the capacity of science learning management like a professional teacher. 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS305 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Science Project and Science Activity  

รู้หลักการและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน หลักการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ การจัด
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของ
เล่นหรือภูมิปัญญา ท้องถิ่น น าหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์     

Know the principles and importance of science projects Organizing science 
activities in schools Principles of organizing science camps Scientific performances Scientific 
field trips Scientific exhibition Using technology in teaching science Science gathering Games 
/ toys or local wisdom bring principles to practice and assess to develop science and science 
project organizing activities. 
 
EGS307 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  3(2-2-5) 
 Research for Science Learning Process Development  

รู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติและการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้กับงานวิจัย วิทยาศาสตร์
การวิจัยด้วยกระบวนการเรียนรู้  ความรู้พื้นฐาน  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  การเขียนโครงร่างวิจัยเชิงระบบ 
สถิติกับการวางแผนงานวิจัยเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย มีความสามารถในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และประมวลผลเชิงเชิงสถิติเพ่ือการตัดสินใจ มีทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการเป็นครูวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 

Know the science content with nature and learning. Techniques for learning 
and research Research science with learning process Basic knowledge Scientific research 
Writing a systematic research proposal Statistics and preliminary research planning Data 
analysis Writing research reports And dissemination of research results Capable of conducting 
research and disseminating scientific research studies Have the ability to analyze and process 
statistical data for decision making Have the skills necessary to become a science teacher in 
the 21st century 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์   3(2-2-5) 
 Seminar in Science and Science Teaching  

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ และ
อภิปรายถึงประเด็นที่ส าคัญอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการสัมมนาผ่านสื่อมัลติมิเดียโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

Study and research in scientific research and interesting science teaching in 
both Thai and English. From journals and scientific papers The results of the study were 
analyzed. And discuss important issues logically Write a scientific seminar and science 
teaching report Presenting the results of the study and research via multimedia media using 
Thai and English Participate in discussions and exchange learning for scientific 
communication. 

 
EGS402 วิทยาการค านวณส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Computing Science For Teachers  

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลอง
และผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ า 
เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบ
และการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณ  เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การ
แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอน
วิธีการท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผล 
และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านวิทยาการค านวณเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประยุกต์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

Study and practice skills in using logical reasoning to solve problems. Writing 
the casual code and work flow chart Simple design writing and programming With the use of 
conditional variables and loops to solve mathematical or scientific problems Study the 
principles of computational concepts Separation of components and digestion problems, 
finding abstract thinking patterns Examples and benefits of computational concepts to solve 
everyday problems Applying computational concepts in designing algorithms for solving 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
problems Computer problem solving Identification of input data and problem conditions 
Redo algorithm design Sorting and searching for information Example of design steps for 
solving problems with computers Study of examples of information technology projects 
Problem determination, study, plan, implement, summarize and disseminate the 
development of projects that are integrated with other subjects and linked to real life. 
Applying knowledge in computational science for managing science and applied learning for 
teaching and learning management 
 
EGS403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Environmental Science For Teachers  

ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเรียนรู้เรื่องบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การศึกษาชีวิตจริง  สังคม  สิ่งแวดล้อม   วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากท้องถิ่น จัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับบริบทชุมชนและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน และประยุกต์การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 

Enter the local area to study and learn about the context and local wisdom. 
Natural resources and local environment study the real life, society, environment, the way 
of life of local people. Local environmental conservation. Create science courses in schools 
using knowledge gained from local studies. Manage science learning by using local wisdom 
and learning resources that are consistent with the community context and suitable for 
learners. And applying the environmental science knowledge in teaching and learning. 
 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Educational Psychology for Teachers  

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน า
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
Analyze, solve problems, apply knowledge of psychology for learning 

management in order to develop learners based on their potentials and age range. Provide 
learners with special needs by using principles, concepts, theories on psychosexual 
development, educational psychology, counseling psychology, brain-based learning. 
Enhance development and learning of learners at each age range, learners with special 
needs, guidelines for giving advices to parents on enhancing learner’s development, case 
study, give reflection for design how to provide assistance and to develop learners 
individually based on one’s potentials. Develop learners with teachership, systematically 
provide progress report to parents. Give feedbacks to the parents and members in the 
partnership to create a network of collaboration and apply reflection’s results in self-
development as a knowledgeable teacher, well-rounded, and up-to-date to social 
intelligence. 
 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
 Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being a Professional 

Teacher 
 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

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

หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการฟัง การดู การพูด 
การอ่าน และการเขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครูเพ่ือสื่อความหมาย ในการเรียนการสอนและการ
สื่อสาร สืบค้นสารนิเทศ เพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน 

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

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก   
ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ื อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
การฝึกปฏิบัติการหลักสูตรในสถานศึกษา 

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

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูร
ณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การ
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

Plan and manage natural learning process in the  major field of study  to 
develop learners to be  intellectual  innovators, to enhance student learning, to attend to 
and accept  individual differences among students, create activities and learning atmosphere 
for promoting students happiness in learning; enhance awareness of learners’ well-being,  
integrate knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in 
instruction by using learning theories, instructional innovation for skills development in the 
21st century,  integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy 
philosophy, content and language integrated learning, integrated instruction on media and  
learning resources in local community. Use digital technology media, inclusive education, 
coaching, classroom management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, 
practicum in real situation; to be a responsible and committed person in developing learners 
to achieve their potential. 
 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology for Communication 

Education and Learning 
 

ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
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ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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

ความหมายและความส าคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปัญญา แนวคิด ทฤษฎี
และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ ลักษณะการคิดการ
น าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาการออกแบบ
และวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะ
กระบวนการคิดฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

Study meaning and importance of thinking and development of intelligence, 
concepts, theories and principles of thinking process skill development, types of thinking 
process, characteristics of thinking, presentation of thinking and thinking map, promotion and 
development of basic and higher thinking skills: analysis thinking skill, creative thinking skill, 
critical thinking skill, and problem-solving skill. Plan and design learning management to 
develop thinking process skill, instruments and evaluation of thinking process skill, practice 
planning learning management to develop thinking process skill. 
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ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  

ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนวจรรยาบรรณของนักแนะ
แนวกระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการจัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนวการบริหารงานแนะแนว และ
การประเมิน ผลการจัดบริการแนะแนว 

Study meaning, history, philosophy and principles of guidance psychology; 
ethics of counselor; process and techniques of guidance services; models of management 
of guidance services; guidance activities for individual’s potential development; roles of 
guidance personnel; management and evaluation of guidance services 
 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community and Digital Resources for Education  

ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัลการ
ส ารวจแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดระบบ
ฐานข้อมูล และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา 

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

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
วัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน การเป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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Measure and evaluate learning achievement based on the nature of each 

major of study, focusing on developing learners to become intellectual and innovative, 
inspiring the learners who like to learn and to create innovation which is consistent with the 
context and individual differences. Conduct activities and create learning environment 
concerning the learner’s happiness by applying learning management which integrates both 
content and language, learning management which integrates materials and local learning 
resources, digitally technological media, process of creating learning innovation, learner 
development through guidance.  Use lesson planning and learning management which are 
based on the nature of each major of study. Practice micro-teaching, and try-out learning 
management with different contexts in order to have the ability to design learning 
management.  Acquire skills of  learning management and use reflections for self-
development as a good teacher, well-rounded, and up-to-date and socially intelligent 
 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation  

วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research and solve problems to develop learners. Create innovation to 
develop learners' learning that is consistent with the nature of the major field of study, 
different context of learners, students with special needs by studying and analyzing the 
problems and needs for development of students in the classroom research design by 
applying principles, concepts, research theories, and researcher ethics. Create and find 
quality research tools.  Apply digital technology to create innovation in research to solve 
problems and develop learners. Create innovation that is consistent with the context of 
the community In order to be able to use the research results to develop learning 
management  
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and develop learners. Use reflective thinking and apply self-development  in being a good 
teacher with knowledge and awareness for changes. 
 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance  

วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง การสังเกตการบริหารและการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans and 
educational development programs and communities, design; implement quality assurance 
in education work that is consistent with educational institutions. Have knowledge of 
educational administration,  information system for school administration, quality assurance 
education, and the philosophy of sufficiency economy to create immunity for learners, 
educational management of educational institutions at each level and type of education by 
using a variety of learning management processes to develop oneself to have a good 
attitude, right base on country, stable life, work, career, good citizenship,  understand the  
world context wisely, modern society and keeping pace with changes. Observe educational 
administration and quality assurance in school. 
 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
 Inclusive Education  

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียน
รวม ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการบริการสนับสนุน
ส าหรับชั้นเรียนรวม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
Study meaning, importance, concepts, principles and theories related to the 

inclusive education; knowledge about students with special needs; adaptation for inclusive 
education management, techniques of inclusive education management; teachers’ roles in 
inclusive education management; and management of services supporting inclusive 
classroom 
 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  

วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ปรัชญาการศึกษา ระบบ
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคม
และบริบทท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

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

ความหมาย  แนวคิด  และความส าคัญของการวิจัยทางการศึกษา  จรรยาบรรณนักวิจัย  
ประเภทของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัย  การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบ
การวัดตัวแปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัย
ทางการศึกษา และการเขียนรายงานการวิจัย 

Study meaning, development, concept, fundamental theory of educational 
research; the importance of educational research; ethics of researchers and laws related to 
research, model of research, stages of research, selection of research problems; search of 
document and related literature; variables and hypotheses; educational research design; 
qualitative and quantitative data analysis; interpretation and conclusion of research results; 
writing research proposals and research reports; discussion of and exchange of ideas and 
knowledge obtained from research. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
 Psychology of Exceptional Children   

ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กที่มี      
ความต้องการพิเศษ ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลในครอบครัวของเด็กที่มี            ความ
ต้องการพิเศษ แนวทางการปฏิบัติต่อเด็กที่ความต้องการพิเศษ แหล่งบริการและการช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

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

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ แนวการเขียนโครงการ
พัฒนาทางการศึกษาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบการจัดโครงการและกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การจัดท าโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการประเมินผลโครงการ 

Study basic principles concerning planning and project management; methods 
of writing the educational development project; practicing planning educational 
development systematically, conducting projects and activities to develop schools; 
conducting educational projects for community development, and evaluation of the 
projects. 
 
ETP403 คุรุนิพนธ ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan  

จัดท าคุรุนิพนธ์ในรูปแบบรายงานวิชาการ ผลงานการศึกษาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่
สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  แสดงถึงคุณลักษณะความเป็นครูผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  การร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  
มีรายงานและผลงานอย่างต่อเนื่อง  และมีพัฒนาการความเป็นครูมืออาชีพ 

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

รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
 Internship 1  

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 

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

รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 Internship 2  

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อ
และเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, 
media and technology, measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in accordance with each level of education, 
manage quality learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate 
with parents to develop and help students to have desirable characteristics, analyze and 
present guidelines for self-development to be a professional teacher who is able to adjust 
to keep up with the change of both professional teaching and core major sciences, 
participate in projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 

 
 
 
 
 
 

 



42 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
 Internship 3  

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 2(290) 
 Internship 4  

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

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

ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติการฝึกทักษะ
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

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

ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการน าเข้าสู่
บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้
กิรยิาท่าทางและวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อยการ
สอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม 
เทคนิคการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด เทคนิคการสอนส าหรับชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 

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

ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบและกระบวนการ ใช้สาระส าคัญในสาขา
วิชาเอก สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบหรือกระบวนการ ฝึกการสังเกตกระบวนการเรียนรู้ อภิปรายหรือสะท้อน
ความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

Study and analyze varieties of learning forms. Design and write lesson plans 
according to instructions of forms and processes by using core contents in the field of study.  
Design media and digital technology or learning resources for effective learning. Practice 
processes and forms of learning management. Practice observing learning management. 
Discuss or reflect ideas in order to understanding clearly learning management process. 
Propose the ways to improve more effective learning management.        
 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production of Multimedia for Education  

ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  ในการเรี ยน
การสอน ประเมินและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 

Study meaning, significance, characteristics, types of multimedia computer by 
analyzing principles, concepts, and theories about practicing of designing, constructing, and 
developing multimedia materials in learning and teaching, in evaluating, and sharing those 
multimedia materials. 
 
SEB101  ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5)  
 Biology for Teachers 1  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาชีววิทยาและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและ
การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพ้ืนฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม การ
สืบพันธุ์  พันธุศาสตร์ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
Study and practice to be knowledgeable Biology and scientific method, 

properties and systems of living organisms, basic chemistry in living things, functional 
structures of cells and tissues, metabolism, reproduction, genetics. Bring knowledge to 
explain natural phenomena using empirical evidence. Use science laboratories according to 
international practice. Apply the knowledge of biology for managing science learning at the 
basic education level to suit local conditions and contexts. 
 
SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2   3(2-2-5) 
 Biology for Teachers 2  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสร้างและการท างานของพืชและสัตว์ พฤติกรรม 
นิเวศวิทยา น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

Study and practice to be knowledgeable Concepts and mechanisms of 
evolution Taxonomy and biodiversity Growth and growth Structure and function of plants 
and animals, behavior, ecology, bringing knowledge to explain natural phenomena using 
empirical evidence. Use science laboratories according to international practice Apply the 
knowledge of biology for managing science learning at the basic education level to suit local 
conditions and contexts. 
 
SEC101 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Chemistry for Teachers 1  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ธาตุ
และตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
เคมีเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
ท้องถิ่น   

Study and practice to know the properties of the substance, atomic structure, 
elements and periodic table, gas, solid, liquid, chemical bond, chemical balance.  Apply 
knowledge to explain natural phenomena using empirical evidence. Use science laboratories 
according to international practice Apply knowledge of chemistry for managing science 
learning at the basic education level to suit local conditions and contexts. 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
SEC102 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Chemistry for Teachers 2  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล
เคมี สมดุลไอออน กรด- เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล  ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านเคมีเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของท้องถิ่น 

Study and practice to know the solution, chemical thermodynamics, chemical 
kinetics, chemical equilibrium, ions equilibrium, acid base, electrochemistry, nuclear 
chemistry, organic chemistry. Apply knowledge to explain natural phenomena using 
empirical evidence. Use science laboratories according to international practice. Apply 
knowledge of chemistry for managing science learning at the basic education level to suit 
local conditions and contexts. 
 
SED201 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Earth Science for Teachers  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และการน าไปใช้
ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของน้ าใน
มหาสมุทร   กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์
อากาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ น าความรู้สู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
ประยุกต์การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในการจัดการเรียนการสอน 

Study and practice to be knowledgeable about Elements and relationships of 
the earth system, the process of changing within the earth and on the surface of the earth, 
geological disaster, mineral resources, geological map and utilization, earth's energy balance, 
The circulation of air on the earth, the formation of clouds, the circulation of water in the 
ocean, global climate change processes that affect life and the environment, the weather 
forecast. Explain natural phenomena with science concepts. Bring knowledge to science 
learning management and apply the earth science knowledge in teaching and learning 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
SEM104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
 Mathematics for Science Teaching  

รอบรู้และปฏิบัติการค าควณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ ระบบจ านวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน 
เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ล าดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น ประยุกต์ใช้
ความรู้คณิตศาสตร์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Know and practice calculations, solve problems related to number systems,  
relationships of function, matrix, analytic geometry and conic sections, order and series, limits 
and continuity of functions, vector and basic vector analysis, derivative of one variable 
function, elementary statistics. Apply mathematics knowledge to explain scientific 
phenomena and integrate into science learning management. 
 
SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Physics for Teachers 1  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและ
พลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล 
คลื่นกล เสียง  น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

Study and practice to know the measurement of vector, kinetics, force and 
motion, work and energy, momentum, particle system, rigid body, the mechanical properties 
of materials, gravity, fluid mechanics, mechanical sound, waves. Bringing knowledge to 
explain natural phenomena using empirical evidence. Use science laboratories according to 
international practice Applying knowledge in physics for managing science learning at the 
basic education level to suit local conditions and contexts 
 
SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2  3(2-2-5) 
 Physics for Teachers 2  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและทัศนศาสตร์ ไฟฟ้า
และแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
Study and practice to be knowledgeable about heat and thermodynamics 

light and optics, electric and magnetic, modern physics. Apply knowledge to explain natural 
phenomena by using empirical evidence. Use science laboratories according to international 
practice Applying knowledge in physics for managing science learning at the basic education 
level to suit local conditions and contexts. 
 
SEP202 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู  3(2-2-5) 
 Astronomy and Space for Teachers  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค  ทรง
กลมฟ้า  เวลาดาราศาสตร์  กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว  ดาวฤกษ์  กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุ
ขนาดเล็กในระบบสุริยะ  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 
เทคโนโลยีอวกาศ น าความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ สามารถ
สังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  
ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพ่ือสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ บันทึกข้อมูล สังเกต
ตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ  ใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และประยุกต์การใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์ และอวกาศในการจัดการเรียนการสอน 

Study and practice to be knowledgeable The relationship of astronomy to 
human spheres in each period of astronomical time. Constellations and observations of 
constellations, stars, galaxies, planets and small objects in the solar system Interaction within 
the solar system The birth process and evolution of the universe Space technology Bring 
knowledge to explain natural phenomena on earth and space with science. Able to observe 
natural phenomena using scientific instruments To explain astronomical phenomena Use 
astronomical tools and visual aids to observe astronomical phenomena, systematically 
record observations based on facts. Use knowledge in astronomy and space for science 
learning management And applying the use of astronomical knowledge And space in 
teaching and learning. 
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รหสั ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEP301 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Electricity and Energy for Teacher  

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงานจากเซลล์
เชื้อเพลิง  พลังงานน้ า  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  การผลิตและประหยัดพลังงาน  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 
ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และประยุกต์การใช้ความรู้ทางไฟฟ้าและพลังงานในการจัดการเรียนการสอน 

Study and practice to know electrical power, electrical power, electricity 
source Electric power production Solar energy Geothermal energy, wind energy, biomass 
energy Energy from fuel cells, water power, nuclear power Heat energy from the ocean 
Applications for use as renewable energy and alternative energy Production and energy 
saving Energy and environment Apply knowledge of electrical science, energy and alternative 
energy. For environmental management And managing science learning and applying 
electrical and energy knowledge in teaching and learning 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีทีจ่บ
การศึกษา 

ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

1. 
 

นายสุธี  
พรรณหาญ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

ศษ.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ 

2547 
 

12 12 12 12 

ค.ม.การศึกษา
วิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2532 
 

น.บ. นิติศาสตร์ 
 

มหาลัยวิทยาลัย
รามค าแหง 

2530 
 

กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2525 

2. Dr.Vanny 
Maria 
Agustina 
Tiwow 

Associate 
professor 

Doctoral in Chemistry Newcastle 
University 
Australia.  

2008 12 12 12 12 

Master in Chemistry Newcastle 
University 
Australia,  

2000 

Bachelor in Chemistry 
Education 

Institute of 
Teacher Training 
and Education, 
Indonesia 

1988 

3. นางสาวศัสยมน 
สังเว 
 
 

อาจารย์ 
 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2550 
 

12 12 12 12 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบนัราชภัฏร าไพ
พรรณี. 

2548 
 

4. 
 
 

นางสาว
กนกวรรณ 
ปานสุขสาร 

อาจารย์ กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 12 12 12 12 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

2555 

5. นายเกียรติศักดิ์ 
รักษาพล 

อาจารย ์ กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 12 12 12 12 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 
ภาระการสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

1. 
 

นายสุธี  
พรรณหาญ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

ศษ.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ 

2547 
 

12 12 12 12 

ค.ม.การศึกษา
วิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2532 
 

น.บ. นิติศาสตร์ 
 

มหาลัยวิทยาลัย
รามค าแหง 

2530 
 

กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2525 

2. Dr.Vanny 
Maria 
Agustina 
Tiwow 

Associate 
professor 

Doctoral in Chemistry Newcastle 
University 
Australia.  

2008 12 12 12 12 

Master in Chemistry Newcastle 
University 
Australia,  

2000 

Bachelor in Chemistry 
Education 

Institute of 
Teacher Training 
and Education, 
Indonesia 

1988 

3. นางสาวศัสยมน 
สังเว 
 
 

อาจารย์ 
 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2550 
 

12 12 12 12 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบนัราชภัฏร าไพ
พรรณี. 

2548 
 

4. 
 
 

นางสาว
กนกวรรณ 
ปานสุขสาร 

อาจารย์ กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 12 12 12 12 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

2555 

5. นายเกียรติศักดิ์ 
รักษาพล 

อาจารย ์ กศ.ม. (ชีววิทยา) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 12 12 12 12 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 

 

3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครู 
ผู้สอนนอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานอาจารย์ผู้สอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้สอนมีปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตร
บัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับใดระดับหนึ่ง หรือต้องผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ
ครูตามที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
 2)  มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์
การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
 3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรือ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ  
งานวิจัย อย่างน้อย 3 ชิ้นงาน กรณีบทความ อย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 3 ปีย้อนหลัง 
 4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 3 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา ภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับให้ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 1-4 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย 
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการ
นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจาก
การสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน              

ที่นกัศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
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4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน  ออกแบบ ปฏิบัติการสอน  จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้ างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการ เรียนรู้                      
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

 4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
และการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
สมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึก
ในการพัฒนาสังคม 

 

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

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

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

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

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

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  290 ชั่วโมง  
(40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 5 วัน) 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษา

ที่สูงขึ้นได ้
5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ

ปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาผู้เรียน 
 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษาท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท า

วิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด

ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถด้านการสอน นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตาม

ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียน
รู้ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไป
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

1.2 ความสามารถด้านวิชาการ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชา
ของการสอน  จนสามารถน า ไปใช้สอนได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและ
การประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
และน าความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความพอเพียง
และลักษณะความเป็นไทย 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมี
ศีลธรรม  

1.4 ด้านบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
ได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่
ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอ
ปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

1.5 มีจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความ
เป็นครูในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร และจัดโครงการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 

 
 
 



57 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ

มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การวิเคราะห์แบบ ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้ง

ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
5) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง 
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและกิจกรรมนอก

หลักสูตรเสริมความเป็นครู 
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2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ  
การบูรณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
ตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักร ูเห็นคณุ คาและความส าคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ 
4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
5) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง  
7) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้ เรียน

วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

นอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน 
9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
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11) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการทดสอบและวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน   

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน  
2) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
3) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
5) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
6) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
7) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
8) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
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9) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
10) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
11) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพและทางสังคม 
2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
5) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
6) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 

2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผูน าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรมสามารถ
ชี้น าและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
4) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ 
5) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
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4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการ

พูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 

การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบน
สื่อสังคมออนไลน์ 

2) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาโดยการฝึกประสบการณ์การ
สอนในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

3) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี 

5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน

การศึกษา 
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่ มีการ 

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบ
เปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพ้ืนที่ 

2) สามารถในการน าความร ูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนที่
ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล 
ทั้งผูเรียนปกติและผูเรยีนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจ ากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูผ
านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ
การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหท าได คิดเปน ท าเปน โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรูและ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่
อสัตย สุจริต มีวินัยและรบัผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะ          การ
เรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนร ูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาโดยการฝึกประสบการณ์การ
สอนในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) วัดและประเมินผลจากกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

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. EGS202 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส าหรับครู 

                        

2. EGS203 
วิทยาศาสตร์กายภาพ
ส าหรับครู 

                        

3. EGS205 สะเต็ม
ศึกษา 

                        

4. EGS301 การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

                        

5. EGS302 การ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
6. EGS303 ธรรมชาติ
และการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ 

                        

7. EGS304 การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 

                        

8. EGS305 โครงงาน
และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

                        

9. EGS307 การวิจัย
เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

                        

10. EGS 401 สัมมนา
วิทยาศาสตร์และการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

                        

11. EGS 402 
วิทยาการค านวณ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
12. EGS403 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 

                        

13. ETP104 จิตวิทยา
การเรียนรู้ส าหรับครู 

                        

14. ETP105 คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

                        

15. ETP106 ภาษา
เพ่ือการสื่อสารส าหรับ
คร ู

                        

16. ETP107 การ
ออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร 

                        

17. ETP205 วิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
18. ETP206 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและ 
การเรียนรู้ 

                        

19. ETP221 การ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 

                        

20. ETP223 จิตวิทยา
การแนะแนว 

                        

21. ETP224 การใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 

                        

22. ETP302 การวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
23. ETP305 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ 

                        

24. ETP306 การ
บริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                        

25. ETP321 
การศึกษาแบบเรียน
รวม 

                        

26. ETP322 
การศึกษาในอาเซียน 

                        

27. ETP323 การวิจัย
ทางการศึกษา 

                        

28. ETP324 จิตวิทยา
เด็กพิเศษ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
29. ETP325 การ
วางแผนและการ
บริหารโครงการพัฒนา
การศึกษา 

                        

30. ETP403 คุรุนิพนธ์                         
31. ETP413 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1    

                        

32. ETP414 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2    

                        

33. ETP415 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3    

                        

34. ETP416 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
35. ETP421 การ
สัมมนาทางการศึกษา 

                        

36. ETP422 ทักษะ
และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ 

                        

37. ETP424 รูปแบบ
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

                        

38. ETP425 การผลิต
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา 

                        

39. SEB101 ชีววิทยา
ส าหรับครู 1 

                        

40. SEB102 ชีววิทยา
ส าหรับครู 2 

                        

41. SEC101 เคมี
ส าหรับครู 1 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
42. SEC102 เคมี
ส าหรับครู 2 

                        

43. SED201 
วิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบส าหรับครู 

                        

44. SEM104 
คณิตศาสตร์ส าหรับ
การสอนวิทยาศาสตร์ 

                        

45. SEP101 ฟิสิกส์
ส าหรับครู 1 

                        

46. SEP102 ฟิสิกส์
ส าหรับครู 2 

                        

47. SEP202 ดารา
ศาสตร์และอวกาศ
ส าหรับครู 

                        

48. SEP301 ไฟฟ้า
และพลังงานส าหรับครู 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

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

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 

   2) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

  2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
   

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 นักศึกษาครู (Student Teacher) นักศึกษามีความรอบรู้ในหลักการ ทฤษฎี เนื้อหาวิชาเอก 

สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีและมีจิตวิทยาศาสตร์ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

2 ผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) ผู้ช่วยการจัดการเรียนรู้ที่มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูและวิชาเอก ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคิดวิเคราะห์ 
ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล 

3 ผู้สอนร่วม (Co-teacher) เป็นผู้สอนร่วมที่ร่ วมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่ วไป ด้วย
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนภายใต้การก ากับของครูประจ าการที่มีความรอบรู้ในหลักการ ทฤษฎี
เนื้อหาสาระด้าน วิชาชีพของครู ตลอดจนใช้สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
รู้เท่าทัน เป็นพลเมือง ตื่น สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 

4 ครูผู้สอน (Teacher) เป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ที่ถูกต้องเทียบเท่าครูประจ าการ ประยุกต์ใช้ 
ความรู้จากการท าวิจัย และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รวมทั้งมีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ 
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก)  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความ

เป็นอาจารย์ รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 
ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเข้าโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์  

1.2 ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตวิธีการสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในหลักสูตร 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ ในหลักสูตร 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  

2.1.2 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ ในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์  ผลิตและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

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

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลาที่

จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  กรณี
วิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน หลักสูตรเคมี
และวิทยาศาสตร์ทั่วไปจึงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 6 คน 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผล งานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ 
มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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  ส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษได้งานท า
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

     คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้อง
ท า หน้ า ที่ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ กษ าทา ง วิ ช า ก าร ให้ แ ก่ นั ก ศึ กษ า  แล ะทุ กคนต้ อ ง ก า หนดชั่ ว โ ม ง 
ให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง
ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้เตรียมครูรุ่นใหม่
เพ่ือทดแทนครูที่ขาดแคลนจนถึงปี พ.ศ. 2570 ได้มีการส ารวจไว้ว่า จะมีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอนที่ครบเกษียณอายุราชการ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2567 พบว่ามีความ
ต้องการครูเพื่อทดแทนครูเกษียณอายุราชการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 7,062 คน และสาขาวิชาเคมี 
จ านวน 5,810 คน 
(ที่มา : ชนิตา รักษ์พลเมืองและคณะ (ม.ป.ป.). รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหา
การผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต .ทุน
สนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

 3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

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

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     จาก

การปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์
การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

 4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    อาจารย์มีผลงานวิชาการ 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร
ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะครุศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่ประสานงาน อ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพ  อีกท้ังแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท าการ
ประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
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   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการ
สอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอน
และการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค 
และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และใช้สื่อ
ประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผลผู้สอน 
โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอนใน
การใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา 
  5.3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 4 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการ
พิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
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    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    5.3) ประเมินกระบวนการ 
    5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
                     (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

     คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

     คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลาง
ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มี
หนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
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1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การ
ปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องส าหรับการเรียนการสอน 22 

2 
สถานศึกษาเครือข่ายส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านตามเกณฑ์ของ
คุรุสภา 

188 

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

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน

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

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน        การสอน 
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มี
ส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อจัดหา

หนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอ
และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเ อียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 
 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

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

 X X X X 

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

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

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

1.1.2 ส่วนช่วงหลังการสอน คณะจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและ
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

1.1.3 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และ
ก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย  
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และ

วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์
ของคณะ 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง

น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและจาก 

มคอ.7 พร้อมทั้งวิเคราะห์ทบทวนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตรจะท าให้ทราบปัญหาของ
การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การจัดการศึกษา
และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 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” หมายความว่ า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี ” หมายความว่ า อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี 
ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักศึกษาสังกัด 
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“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของนักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษาเป็น
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

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

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบัน 
และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ แต่ละ
รายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ ว ใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
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ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาด 

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 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น

กรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษากอ่นน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
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10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการ
โดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ 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     

การเรยีนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

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

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้ นปีตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุ งหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน 

และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุก
รายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)  รายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
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14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา 

14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้า
ในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ข้อ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  โดยแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาค
การศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ ภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

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

18.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการศึกษาที่มี
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education) เป็นการ
จัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การสอน
ทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการศึกษาเป็น ชุด
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เป็นการจัดการศึกษา
ที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศึกษาแบบนานาชาติ (International Education) เป็นการจัดการศึกษา
โดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมดซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการศึกษาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

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

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

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

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
ข้อ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร         
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

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

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต  
19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ข้อ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
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20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 
20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  5 ภาคการศึกษา

ปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า   6 ภาค

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

การศึกษาปกติและไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้ 

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  10 ภาคการศึกษา
ปกติและไม่เกิน 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) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้
เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ

การศกึษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  
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23.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 24 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 . 1  นั ก ศึ กษ า เ ต็ ม เ ว ล า  หมายถึ ง  นั ก ศึ กษ าที่ มี ก า รล งทะ เบี ย น เ รี ย น                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9                
หน่วยกิต 

25 .2  นั กศึ กษาไม่ เต็ ม เ วลา หมายถึ ง  นั กศึ กษาที่ มี การลงทะเบี ยน เรี ยน                                                                      
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน            
9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและภาคฤดู
ร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือภาค
การศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา สามารถ
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ให้
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คณบดเีป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก่อนการ
ลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า  8 สัปดาห์ 
แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมีจ านวนชั่วโมง
เรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน และ
จะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอนให้แก่
นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องศึกษาเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด            จะ

ถูกปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอื่นได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรี ยนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ศึกษาอยู่
ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 
ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
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26.10 นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักศึกษาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิในการ
ลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D 

หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ 
เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพ่ือให้ครบ
ตามโครงสร้างของหลักสูตร 

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

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่
เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ 
แทนได ้ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทนก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน

รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 
29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  
29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น

พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
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มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้ 

30.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค

การศึกษา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ ภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้ภายใน 6 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการศึกษา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

ข้อ 34 การเรียน 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้ยื่นค า
ร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่านความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ ก่อนการ
สอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผลการเรียนเป็น F 
หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
35.1 นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  ถ้าผู้ใด

ปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงใน
หน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้ ฝึก
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 าหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่บังคับเรียนตามหลักสูตร 
ระดับคะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใด
ต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  สามารถเปลี่ยนไป
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่า
สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

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

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะผ่าน    

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

พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น 

โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษานั้นแล้ว 

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

ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนระดับ
คะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 
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37.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้
ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป 
หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” เว้นแต่กรณีที่
ไม่ใช่ความบกพร่องของนักศึกษา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่มา
สอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการศึกษาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัย         
จะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณา
วิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดีที่ รายวิชานั้น
สังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาเป็นตัว
ต้ังและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่
ปัดเศษ 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึง
ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่
ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 2 
ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

ข้อ 44 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับหน่วย
กิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
นั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 

ข้อ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผลการศึกษาเป็น 
D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 กรณีเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถประเมินผล
การศึกษาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 

หมวด 8 
การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักศึกษาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดิม

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่ 9  การเทียบ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
48.7 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาในคณะหรือหลักสูตรที่

ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาจึงจะขอส าเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียน
หรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี และขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย 
49.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
2.00 ขึ้นไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัคร
ถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9     การเทียบโอน
ผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

หมวด 9 
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
50.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้ายคณะ

หรือเปลี่ยนหลักสูตร 
50.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ 2 
50.3 ผ่านการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่โอนย้าย

คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียงกันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

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

สบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเข้าศึกษาปริญญาตรี
ใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต และต้องเรียนเพ่ิม
รายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้ค่าระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านใน
รายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกินสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเศษ เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่
เกินชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน  เข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประสบการณ์
ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน     ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการยกเว้น
การเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2)  การทดสอบที่ คณะ หรื อหลั กสู ตรจั ดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

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

2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น แต่
จะไม่ใหร้ะดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

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

(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกเป็น “CP” 
(Credits from Portfolio) 

53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่ม
วิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 

(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
จ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิตเป็น 1 
ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตเป็น 1 
ภาคการศึกษา 

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

ข้อ 57 การลาพักการเรียน 
57.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของ              ภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบด ี
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่เกิน 1 ภาค

การศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบ
ก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียนใหม่
และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

57.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีแล้ว
จึงจะกลับเข้าเรียนได ้

ข้อ 58 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือ
ลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจึงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
59.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักษาสภาพนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 ยกเว้นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 
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59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 
1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการศึกษาปกติที่ 2 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะ
รับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็นภาคการศึกษา
ด้วย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่รักษาสภาพนักศึกษา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 61 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอ
ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ 
หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการศึกษา  
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ในกรณีท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และจ าเป็นต้องยุติ
การศึกษา สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
โดยศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชาต่าง ๆ 
ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว

ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับระดับค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ “NP” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้

เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้เวลา
ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใช้
เวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลาใช้
เวลาไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็ม
เวลาใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักศึกษาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน  
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 



108 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีเดียวกันใน          

แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ                         
1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ภายใน 5 ปี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                  

                      

   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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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 
จังหวัดปทมุธานี 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 การติดตามประเมิน
ผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุ
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วิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ 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 

“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
อ่ืน ๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
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(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
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 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 นักศึกษาไม่ เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกนิ ๙ หน่วยกิต 
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๒๕.๓ นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น 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 

“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

๓๕.๑ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ ์

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักศึกษาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ         หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
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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 หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย” 

 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต 
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” 

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

“ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
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 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 
อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

       

                      

 

   (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 

                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาทั่วไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

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

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

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

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่เกิน 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
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

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 
  เปิดสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้สอนมีทั้งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย์คณะต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเศษที่
มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ
เข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน (Project 
Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เ พ่ือให้นักศึกษาส าเร็จไปเป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจะต้อง
ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
  นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ศ.2559 ให้
ครบตามโครงสร้าง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2548 ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 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 
  8.2.2กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   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 



120 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

8.3 ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อและค 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 
 Study the biography His Majesty, Phrabat Somdet Phra Paraminthara 
Maha Bhumibol Adulyadej in terms of his wisdom, manner, principles of work, human 
resource development, natural resource development, economics and society, the 
Royal Initiatives on Sufficiency Economy, and the Royal Ethics under the Constitutional 
Monarchy. 
 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน     การ
เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร       การ
น าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ และ
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 Study the importance of the Thai Language, communication, skills in 
listening, speaking, reading, writing, summarizing, elaborating, translating, interpreting, 
considering, presenting both in speech and written versions critically, and using 
multimedia in academic and real life situations. 
 
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 
 Practice and develop communicative skills, emphasizing listening and 
speaking skills in real life situations through Thai and international contexts.  Practice 
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introducing oneself and others, greeting, leave taking, asking information, ordering 
goods, giving direction and location, setting appointment and requesting. 
 
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 
  Practice and develop English Language in order to develop learning 
skills emphasizing reading for topics, reading for main ideas and details, and writing in 
summary the main ideas from reading various media such as printed matters and 
electronic media, including skills in searching for information. 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Promote and develop learners to have knowledge and understanding in 
science and technology, and everyday life innovation in order to gain ideas in selecting 
suitable knowledge, being critical, having creative ideas, having critical ideas, being 
reasonable, having scientific thinking skills and scientific attitudes, having fundamental 
knowledge in mathematics calculation and statistics knowledge to be applied in real 
life. 
 
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  มี
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ความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงความงาม ความรู้สึกสุนทรียะในงานศิลปะ และสภาพแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
   Promote and develop learners to have behaviors that create physical, 
mental, and social health.  Acquire life skills, knowledge and understanding about 
consumers’ health.  Know the use of medicine, and know how to exercise suitable for 
sex and age.  Know how to prevent disasters and to be ready for emergency, and how 
to use first aid. Understand and realize the beauty and aesthetics of art work and 
everyday environment and work life. 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 4(2-4-6) 
   และประชาคมโลก  
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
 ศึกษาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการ
เข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากการ
เข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
 Study the meaning and history of internationalization together with the 
cooperation that happens from access to internationalization such as ASEAN and 
Global Communities.  Learn and adjust oneself towards political, economic, social, 
cultural changes, and also changes of natural resources and environment towards 
internationalization.  Understand the effects upon Thai citizens when entering Global 
Communities. 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
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 

Promote and develop learners to be proud of being “Valaya Alongkorn”, 
to be mindful, to have ethics and moral, to respect rules and regulations, to be responsible 
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for oneself, for the University and society, to have fulfilled lifelong skills, to gain the role 
of leaders and followers, to participate in problem solving, to develop the society and to 
conserve the environment. 

 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล              2(1-2-3)  
    Digital Intelligence  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักษาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักษาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์คิด
อย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 

To be the digital citizens who can preserve their identities both in the 
online world and the reality, allocate screen time, cope with online threats, secure 
their own online presence, secure personal information and manage information left 
in the online world. In addition, students could consider carefully the use of 
technology and media in the digital world for providing benefit, responsibility, and 
ethics. They also gain skills to create information for transforming new ideas into reality 
by applying the digital tools and to use digital media or technology for solving the 
challenging problems or creating new opportunities. 

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

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศ การรวบรวม การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทศ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 
  The course distributes the definition and importance of information 
literacy skills development processes include; analyzing the need for information, 
selecting sources of information, search strategies and information searching skills, 
evaluation of information values, information analysis and synthesis, information 
composition, presentation in various formats, ethics in information. 
 
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 การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาการแต่งกายที่เป็นไประเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการศึกษาโดยให้นักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาท าโดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักศึกษาสามารถคิดตาม 

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

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตน 
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2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 

 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    4) ศึกษานอกสถานที่เช่น 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  
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1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิกและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   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 ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

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 
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10.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ที ่ รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  

และ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

2 VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร ⬤  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤  ⬤ 

3 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ⬤  ⬤   ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

4 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน ⬤  ⬤   ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร ์ ⬤   ⬤ ⬤   ⬤ ⬤  

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต ⬤   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก  

⬤   ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

8 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ 

9 VGE110 ความฉลาดทางดจิิทัล    ⬤  ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  

10 VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ ⬤  ⬤  ⬤ ⬤ ⬤  ⬤  
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่  022/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคาร สสร.  

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุ ี  พรรณหาญ ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารย์ศัสยมน   สังเว กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์เกียรติศักดิ์   รักษาพล กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. Assoc.Prof.Dr.Vanny Maria Agustiwow กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. อาจารย์กนกวรรณ  ปานสุขสาร  เลขานุการและกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  พรรณหาญ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอให้ที่

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณาปรับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเอก ให้
เป็นไปตาม มคอ.1 สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562 (ฉบับร่าง) 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติให้ปรับจ านวนหน่วยกิตใน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562 ในรายวิชาเอก จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 จ านวนหน่วยกิต
หลักสูตร 5 ปี 
(พ.ศ. 2561) 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตร 4 ปี 
(พ.ศ. 2562) 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 176 142 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 30 
     2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 140 109 
          2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 58 46 
               2.1.1) วชิาชีพครูบังคับ 35 31 
               2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 9 3 
               2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 14 12 
          2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 60 
     4) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 6 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี  
 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

(ลงชื่อ)                                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์กนกวรรณ   ปานสุขสาร) 

 กรรมการและเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 
 

(ลงชื่อ)                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (ผศ.ดร.สุธี   พรรณหาญ) 

        ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 



137 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 2/2561 

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคาร สสร. คณะครุศาสตร์ 
********************************************* 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สธุี   พรรณหาญ ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารย์ศัสยมน   สังเว กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์เกียรติศักดิ์   รักษาพล กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. Assoc.Prof.Dr.Vanny Maria Agustiwow กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์กนกวรรณ  ปานสุขสาร เลขานุการและกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานให้เสนอร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ครั ้งที ่ 1/2561                     

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
 ที่ประชุม พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ผศ.ดร.ส ุธ ี  พรรณหาญ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอให้ที ่ประช ุม

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณาจ านวนหน่วยกิตของตลอดหลักสูตรในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เป็นไปตาม มคอ.1 สาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 (ฉบับร่าง) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติให้ปรับจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 จากหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
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 จ านวนหน่วยกิต

หลักสูตร 5 ปี 
(พ.ศ. 2561) 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตร 4 ปี 
(พ.ศ. 2562) 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 176 142 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 30 
     2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 140 109 
          2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 58 46 
               2.1.1) วชิาชีพครูบังคับ 35 31 
               2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 9 3 
               2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 14 12 
          2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 82 60 
     4) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 6 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ผศ.ดร.สุธ ี   พรรณหาญ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอให้ที ่ประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณารายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติเลือกรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาเอก (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) และรหัสวิชา ดังนี้  
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS 101 เคมีส าหรับครู 1 

Chemistry for Teachers 1 
3(2-2-5) 

EGS 102 ชีววิทยาส าหรับครู 1 
Biology for Teachers 1 

3(2-2-5) 

EGS 103 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
Physics for Teachers 1 

3(2-2-5) 

EGS 105 เคมีส าหรับครู 2 
Chemistry for Teachers 2 

3(2-2-5) 

EGS 106 ชีววิทยาส าหรับครู 2 
Biology for Teachers 2 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS 107 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 

Physics for Teachers 2 
3(2-2-5) 

EGS 104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 
Mathematics for Science Teaching 

3(2-2-5) 

EGS 201 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู 
Earth Science for Teachers 

3(2-2-5) 

EGS 204 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู 
Astronomy and Space for Teachers 

3(2-2-5) 

EGS 202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครู 
Biological Science for Teachers 

3(2-2-5) 

EGS 203 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครู 
Physical Science for Teachers 

3(2-2-5) 

EGS 205 สะเต็มศึกษา 
STEM Education 

3(2-2-5) 

EGS 301 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Science Learning Management in The Primary 
Education 

3(2-2-5) 

EGS 304 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
Science Learning Management in The Secondary 
Education 

3(2-2-5) 

EGS 305 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
Science Project and Science Activity 

3(2-2-5) 

EGS 306 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู  
Electricity and Energy for Teacher 

3(2-2-5) 

EGS 307 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
Research for Science Learning Process Development 

3(2-2-5) 

EGS 403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 
Environmental Science for Teachers 

3(2-2-5) 

EGS 302 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
Science Laboratory in The School 

3(2-2-5) 

EGS 401 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 
Seminar in Science and Science Teaching 

3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 60 
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และให้จัดรายวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเลือกเสร ี
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

EGS 402 วิทยาการค านวณส าหรับครู 
Computing Science For Teachers 

3(2-2-5) 

EGS 303 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
The Nature and Science Inquiry for Teachers 

3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 6 
 

5.2 ผศ.ดร.ส ุธ ี  พรรณหาญ ประธานกรรมการปรับปร ุงหลักสูตรฯ เสนอให้ที ่ประช ุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติจัดวางแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดังนี้ 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการ

สื่อสาร 
3 

VGE103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
รวม 8 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู 
3 

รวม 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EGS202 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครู 3 
EGS203 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครู 3 

รวม 6 
  รวมหน่วยกิต 20 

 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์   4 

รวม 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3 
ETP106 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2 

รวม 8 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EGS104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3 
EGS306 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู  3 
EGS403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 3 

รวม 9 
  รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE104 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน  2 

VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต   4 

VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           2 

รวม 8 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 

(วิชาชีพครู) ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 

รวม 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EGS101 เคมีส าหรับครู 1 3 

EGS102 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3 

EGS103 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3 

รวม 9 
  รวมหน่วยกิต 23 

 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์  4 

รวม 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2 

ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3 

รวม 5 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EGS105 เคมีส าหรับครู 2 3 
EGS106 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3 
EGS107 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3 
EGS205 สะเต็มศึกษา 3 

รวม 12 
  รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

4 

รวม 4 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 

รวม 3 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EGS301 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 
3 

EGS302 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 3 

EGS201 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบส าหรับครู 3 

EGS204 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู 3 
รวม 12 

  รวมหน่วยกิต 19 
 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ 2 
รวม 2 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3 

รวม 5 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EGS304 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3 
EGS305 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3 
EGS307 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
3 

รวม 9 
  รวมหน่วยกิต 16 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     6 

(วิชาชีพครู)    
รวมหน่วยกิต 6 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP403 คุรุนิพนธ์   1 

xxxx วิชาชีพครูเลือก 3 
รวม 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 3 

รวม 3 
เลือกเสรี EGS402 วิทยาการค านวณส าหรับครู 3 

EGS303 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับครู 

3 

รวม 6 
  รวมหน่วยกิต 13 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี  
 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

(ลงชื่อ)                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์กนกวรรณ   ปานสุขสาร) 

 กรรมการและเลขานุการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 
 

(ลงชื่อ)                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (ผศ.ดร.สุธี   พรรณหาญ) 

        ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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หน้า145 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ชื่อนายสุธี นามสกุลพรรณหาญ 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ศษ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2532 
ปริญญาตรี น.บ. นิติศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยรามค าแหง 2530 

กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 2525 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 ไม่มี 
1.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

พรรณมา ดวงบุตร, สุธี พรรณหาญและศักดิ์ สุวรรณฉาย (2559).การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิมนสิการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2.วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ . ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. มกราคม - 
เมษายน 2559: 51-61. 
1.3.3  บทความวิชาการ 
 ไม่มี 
1.3.4  สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
1.4  ประสบการณ์ในการสอน 

   35ป ี
1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1   วิชาไฟฟ้าและพลังงาน 
1.5.2   วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 และ 2 
1.5.3   วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
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2. ชื่อ Dr. Vanny Maria Agustina Tiwow 
2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ Associate Professor 
2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Doctoral in Chemistry Newcastle University 

Australia.  
2008 

ปริญญาโท Master in Chemistry Newcastle University 
Australia,  

2000 

ปริญญาตรี Bachelor in Chemistry 
Education 

Institute of Teacher 
Training and Education, 
Indonesia 

1988 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 
2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 ไม่มี 
2.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

Vanny M.A. Tiwow, Geoffrey A. Lawrance, Marcel Maeder and Paul Jensen. (2016).  
Determination of stability constants of metal complexes of the N,N’, O-Donor 
Ligand N – Trans-(2’-Hydroxycyclohexyl)-2-Aminomethylpyridine. Proceeding 
of International Conference on Mathematics and Natural Science 6th ,                                     
2-3 November 2016. (52). Bandung Indonesia. 
2.3.3  บทความวิชาการ 
 ไม่มี 
2.3.4  สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
2.4  ประสบการณ์ในการสอน 

   29 ปี 
2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 เคมีทั่วไป 1 และ 2 

2.5.2 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 และ 2 
2.5.3 ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
2.5.4 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1และ 2 

 2.5.5 นวัตกรรมและความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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3.  ชื่อนางสาว ศัสยมน  นามสกุล สังเว 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 

ปริญญาตรี ค.บ.ภาษาอังกฤษ สถาบนัราชภัฏร าไพพรรณี. 2548 
3.3  ผลงานทางวิชาการ 

3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 ไม่มี 
3.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

Robert William Larsen, เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซน, กอบกุล สังขะมัลลิก, พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ และ 
ศัสยมน สังเว. (2559). ผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                
ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร . 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 23. กันยายน-ธันวาคม 2559: 91-97. 
3.3.3  บทความวิชาการ 
 ไม่มี 
3.3.4  สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

   6 ปี 
3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1  จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับครู 
3.5.2  หลักการจัดการเรียนรู้ 
3.5.3  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
3.5.4  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 3.5.5  การพัฒนาหลักสูตร 
3.5.6  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
3.5.7  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
3.5.8  การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.5.9  ภาอังกฤษส าหรับครู 
3.5.10 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3.5.11การศึกษาในอาเซียน 
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4. ช่ือนางสาว กนกวรรณ  นามสกุล ปานสุขสาร 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.2  ประวัติการศึกษา 

4.3  ผลงานทางวิชาการ 
4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 ไม่มี 
4.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

อังคนา กรัณยาธิกุล, สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม, กนกวรรณ ปานสุขสาร และสายนภา วงวิศาล. (2561). ผลของ 
การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9, 18-19 ตุลาคม 2561. (135 - 145). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
4.3.3  บทความวิชาการ 
 ไม่มี 
4.3.4  สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
4.4  ประสบการณ์ในการสอน 

   2 ปี  7 เดือน 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
4.5.2 การศึกษาในอาเซียน 
4.5.3 นวัตกรรมและความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
4.5.4 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 
4.5.5 ชีววิทยา1 
4.5.6 ปฏิบัติการชีววิทยา1 
4.5.7 ชีววิทยา2 
4.5.8 ปฏิบัติการชีววิทยา2 
4.5.9 พันธุศาสตร์ 
4.5.10 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
4.5.11 การสอนวิทยาศาสตร์2 

 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท กศ.ม. (ชีววิทยา) 

 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 

ปริญญาตรี วท.บ. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2555 
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5. ช่ือนาย เกียรติศักดิ์  นามสกุล รักษาพล 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2  ประวัติการศึกษา 

5.3  ผลงานทางวิชาการ 
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
 ไม่มี 
5.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 

เกียรติศักดิ์ รักษาพล และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2559). การควบคุมโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมบนผล   
มะเขือเทศโดยยีสต์ปฏิปักษ์ท่ีแยกได้จากธรรมชาติ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 20 – 21 ตุลาคม 2559. (412 – 422). สงขลา: 
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่. 
5.3.3  บทความวิชาการ 
 ไม่มี 
5.3.4  สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

ไม่มี 
5.4  ประสบการณ์ในการสอน 

3 เดือน 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
5.5.2 ชีววิทยา2 
5.5.3 ปฏิบัติการชีววิทยา2 
5.5.4 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 

 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท กศ.ม. (ชีววิทยา) 

 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 

ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
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หน้า151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานศึกษาต่อนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานศึกษาต่อนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานศึกษาต่อนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในต่ละด้าน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งส ารวจจาก
สถานศึกษาที่นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
เข้าฝึกสอนในปีการศึกษา2561 ได้ดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.1 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
การกระท าของตนเอง  

4.53 1.02 

1.2 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อส่วนรวมและมีภาวะผู้น าและผู้
ตามท่ีดี 

4.53 0.84 

1.3 มีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตน และเห็นแก่ประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

4.95 0.22 

1.4 มีสัมมาคารวะ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  4.63 0.89 
1.5 แต่งกายเหมาะสมทุกที่ทุกโอกาสและกาลเทศะ  4.74 0.56 
1.6 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่าง
สมเหตุสมผล  

4.63 0.69 

1.7 เคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม 4.58 0.97 
1.8 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.58 0.96 
1.9 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ มีความรักเมตตาต่อเด็ก 4.53 0.84 
1.10 ให้ความส าคัญและเชิดชูเกียรติขององค์กร 4.53 0.84 

รวม 4.62 0.78 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด    
(�̅� = 4.62 และ SD = 0.78) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสอดแทรกการมีมีความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อุทิศตน และเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมากท่ีสุด (�̅� = 4.95 และ SD 
= 0.22) รองลงมาคือ มีการแต่งกายเหมาะสมทุกที่ทุกโอกาสและกาลเทศะ (�̅� = 4.74 และ SD = 0.56) 
และ 
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2. ด้านความรู้ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.1 มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและท่ี
เกี่ยวข้อง 

4.32 0.82 

2.2 สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการท างานในวิชาชีพครูได้ 4.42 0.84 
2.3 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการท้ังทฤษฎีและหลักการและ
พัฒนาความรู้ใหม่ ๆอยู่เสมอ  

4.37 0.83 

2.4 ขวนขวายหาความรู้มีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ และความรู้
รอบตัวเพื่อพัฒนางานการสอนวิทยาศาสตร์ได ้

4.48 0.70 

2.5 สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการด าเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

4.58 0.60 

2.6 สามารถในการถ่ ายทอดความรู้ ให้ แก่ ผู้ อ่ื น ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

4.53 0.69 

รวม 4.45 0.75 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีด้านความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด    (�̅� = 4.45 และ 
SD = 0.75) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้
ในการแก้ไขปัญหาการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองมากท่ีสุด (�̅� = 4.58 และ SD = 0.60) 
รองลงมาคือ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.53 และ SD 
= 0.69)  
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.1 สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน เรียบเรียงและน าเสนอ
งานได้อย่างเหมาะสม 

4.37 0.68 

3.2 สามารถจัดล าดับความส าคัญของงานได้สอดคล้องกับ
เวลาและแนวทางสร้างสรรค์ 

4.57 0.69 

3.3 มีความกระตือรือร้นและมีจินตนาการรู้จักการต่อยอด
ความคิด 

4.52 0.69 

3.4 สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการท างานได้ 

4.32 0.82 

3.5 เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความรู้เกี่ยวกับโลก
เกี่ยวกับงานทางการศึกษา  

4.42 0.69 

3.6 สามารถท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และประเมินผล
ข้อมูล สร้างแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

4.42 0.90 

3.7 สร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 4.58 0.77 
รวม 4.46 0.64 

 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมากท่ีสุด    (�̅� = 4.46 
และ SD = 0.64) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถสร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบมากที่สุด (�̅� = 4.58 และ SD = 0.77) รองลงมาคือ สามารถจัดล าดับความส าคัญของงาน
ได้สอดคล้องกับเวลาและแนวทางสร้างสรรค์(�̅� = 4.57 และ SD = 0.69)  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.1 มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้อื่น เคารพกติกาของสังคม 

4.58 0.69 

4.2 มีความเคารพผู้บังคับบัญชา และผู้ที่อาวุโสทั้งโดยวัย
และต าแหน่งหน้าที่ 

4.58 0.69 

4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เอื้ออาทรต่อส่วนรวม 4.67 0.68 
4.4 มีความอดทนในการท างานและความยากล าบาก 4.63 0.68 
4.5 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมที่
แตกต่างของหน่วยงานได้ 

4.58 0.60 

4.6 สามารถสื่อสารและท างานเป็นทีมได้ 4.53 0.69 
4.7 ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 4.64 0.68 
4.8 มีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ร่วมงาน 4.53 0.77 

รวม 4.59 0.69 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด    (�̅� = 4.59 และ SD = 0.69) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เอ้ืออาทร

ต่อส่วนรวมมากที่สุด (�̅� = 4.67 และ SD = 0.68) รองลงมาคือ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยไม่
ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน(�̅� = 4.64 และ SD = 0.68)  
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1 สามารถประยุกต์ใช้สถิติและคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติงาน 4.26 0.56 
5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านการฟัง พูด อ่านและการเขียน 

4.68 0.58 

5.3 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 4.42 0.77 
5.4 มีทักษะในการบริหารจัดการ สรุปประเด็นและรายงาน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

4.37 0.68 

5.5 รู้จักใชัคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและประมวลผลข้อมูล 4.53 0.69 
5.6 ใช้ทรัพยากรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการ
สอนได้ 

4.42 0.69 

5.7 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและการท างาน 

4.47 0.69 

รวม 4.49 0.66 
 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด    (�̅� = 4.49 และ SD = 0.66) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและการเขียนมากที่สุด (�̅� = 4.68 และ SD = 0.58) รองลงมาคือ 
รู้จักใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและประมวลผลข้อมูล (�̅� = 4.53 และ SD = 0.69)  
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 

4.47 0.69 

6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนวัตกรรม 

4.26 0.65 

6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
อย่างบูรณาการ 

4.53 0.69 

รวม 4.42 0.68 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด     
(�̅� = 4.42 และ SD = 0.68) 

เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการมากท่ีสุด (�̅� = 4.53 และ SD = 0.69) รองลงมาคือ มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ (�̅� = 4.47 และ SD = 0.69) 
 

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  พบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
4) ด้านทักษะทางปัญญา 5) ด้านความรู้และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ/กิจกรรมหลักสูตร) ค่าความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  
ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน F 1. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

F 2. ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 
หมายเหตุ S1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O, P มีค่าระหว่าง 0-9  
 
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยง) 

(1)x(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการเรียน
การสอน 

1. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 3 15 ความเสี่ยงสูง 
2. ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

หมายเหตุระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง)  
และ 1 มีค่าระหว่าง 0-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
 

(2) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู่
แล้วได้ผลหรือไม่ 

(4) 

วิธีจัดการ 
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 
1 ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

- จ านวนนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย 
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ และทาง
เวปไซต์ของมหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  

..... ยอมรับ 
 ควบคุม 
..... ถ่ายโอน 
..... หลีกเลี่ยง 

 

- ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน - จัดท า MOU กับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

  

 ยอมรับ 
..... ควบคุม 
..... ถ่ายโอน 
..... หลีกเลี่ยง 

 

 
หมายเหตุ ช่อง 3   หมายถึง มี   หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์  X หมายถึงไม่มี 
             ช่อง 4  หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย   หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย 
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

 
 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม  

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม) 

(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(7) 
ความเสี่ยงด้านการเรียน 
การสอน 
- จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา และทาง
เวปไซต์ของมหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธ์ในการ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม การประชาสัมพันธ์ยัง
ไม่ทั่วถึง 

จัดท าก าหนดการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

15 มี.ค. 2557 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ความพร้อมของอาจารย์ - จัดท า MOU กับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
- จัดท า MOU กับ
มหาวิทยาลัยอื่น 

ความเสี่ยงสูง ยอมรับ อาจารย์พิเศษสังกัด
สถาบันที่ MOU ไม่
สามารถมาสอนตาม
วันเวลาท าก าหนด 

ประสานงาน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 ภาคการศึกษา 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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