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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1  รหัสหลักสูตร  25500081106023 
1.2  ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in English  
 

    2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education (English) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.Ed. (English)   
 

    3. วิชาเอก  
 ภาษาอังกฤษ 
 

    4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ไม่น้อยกว่า  166 หน่วยกิต 
  

    5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หลักสูตร 5 ปี   
 5.2   ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4  การรับเข้าศึกษา    รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับ Massey 
University ประเทศนิวซีแลนด์  

    5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  การให้ปริญญาแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้ 
   แผนที่ 1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   แผนที่ 2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศิลปศาสตรบัณฑิต Massey University 
ประเทศนิวซีแลนด์ 
หมายเหตุ นักศึกษาที่ศึกษาในแผนที่ 1 ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเวลา 5 ปี จะได้รับ     
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตเท่านั้น ส่วนนักศึกษาที่เรียนตามแผนที่ 2 จะได้รับ 2 ปริญญาคือ ปริญญาศึกษา
ศาตรบัณฑิต ที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรออกให้และปริญญาศิลปศาตรบัณฑิตที่ทาง Massey University 
ประเทศนิวซีแลนด์ ออกให้ โดยจะต้องศึกษาให้ครบและสอบผ่านในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 2 และ 3 อีกทั้งต้องไป
ศึกษาต่อที่ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ในชั้นปีที่ 4 และต้องกลับมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    
ที่ประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการที่ 2 ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีโอกาสในการ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันในบริบทของ
เจ้าของภาษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนที่ Massey University ประเทศ New Zealand 
โดยวิชาดังกล่าวสามารถเทียบโอนกับวิชาที่เรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้  
   นอกจากโครงการต่างๆ แล้ว สาขามีแผนการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ชีวิตในประเทศ
เจ้าของภาษาอีกด้วย โดย Massey University จัดคอร์สพิเศษตามค าอธิบายรายวิชา 466 375 Activities for 
English Language Teaching และ 466 382 English for Tourism ซึ่งเป็นวิชาเลือกเอก นักศึกษาที่ประสงค์
จะลงทะเบียนสองรายวิชานี้จะได้รับทุนสนับสนุนรายวิชาละ 10,000 บาท ต่อคน ส าหรับการลงทะเบียนที่
คณะศึกษาศาสตร์แต่ไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยอาศัยกับ Host family ที่ Massey University จัดให้
ในช่วงภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 2 หรือ 3  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา  1  ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  8/2560  วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  7/2560  วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน ................. . พ.ศ.  ........ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
  8.2   นักวิจัย 
  8.3   ผู้แปล ล่าม 
  8.4   พนักงานโรงแรม หรือพนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยว 
  8.5   ผู้เขียนข่าว ผู้เขียนบทรายการด้านสื่อสารมวลชน 
  8.6   ผู้ประสานงาน หรือบุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศ 
9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1 นางสาวมัณฑนา พันธุ์ดี 
   ต าแหน่ง อาจารย์ 
   คุณวุฒิ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 
    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2532) 
  9.2 นายชัยวัฒน์ แก้วพันงาม 
    ต าแหน่ง อาจารย์ 
    คุณวุฒิ M.Ed. (International Educational Development)  
     Teachers College, Columbia University, USA (2008) 
     ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2544) 
     ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
     (2541) 

9.3  นางสาวเบ็ญจพร  สิทธิธัญกรรม 
     ต าแหน่ง อาจารย์ 

      คุณวุฒิ     ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ)  
        มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 

               ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
9.4  Mr. Philip B. Calabro 
     ต าแหน่ง อาจารย์ 
     คุณวุฒิ M.A.T. (Secondary Education English) The College of  
       New Jersey, USA (2010)  
               B.A. (English Teaching) Rutgers University, USA (2006) 
9.5 นางสาวอรวรรณ ชูแก้ว 
     ต าแหน่ง   อาจารย์ 
     คุณวุฒิ     ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  
       มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
               ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบล
พระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่ผลิตครูและบุคลากรด้านการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีปรีชาสามารถ สามารถด าเนินชีวิตด้วยปัญญาและสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรมอันน าไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความสามารถในการใช้
สติปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข 
 1.2  ความส าคัญ 
 ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากลซึ่งท าให้ผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชานี้สามารถเข้าสู่ข้อมูล  ด้านความรู้ 
ด้านเศรษฐกิจ หรือ ความบันเทิงได้ทั่วโลก ในการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน ข้อมูลข่าวสารต่างถูกน าเสนอด้วย
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆเพ่ือช่วยพัฒนาการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานกับประชาคมอ่ืนๆ สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่บัณฑิตพึงมีและให้การศึกษาขั้นสูงแก่นักศึกษา
ส าหรับใช้ในอาชีพการงานในอนาคต หนึ่งในคุณลักษณะนั้นคือ การให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ครูหรืออาจารย์ทุก
ระดับการศึกษาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความสามารถในภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ดังนั้นการที่
ประเทศชาติจะมีทรัพยากรมนุษย์ผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือตอบสนองเศรษฐกิจยุคโลกาภิ
วัตน์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้การศึกษาหรือการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  

1.3  วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ 
         1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ได้รับการเสริมสร้างและบูรณาการความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ 
รวมถึงทักษะทางภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรม 
            1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญา รวมถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
และความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ และวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้ อีกทั้งปลูกฝังความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน 
    1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ 
          1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้าน
ภาษาอังกฤษจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสารมีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
     1.3.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการ ที่ มี
รูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
   1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคพิเศษฤดูร้อน 
   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
  ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
                2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบการคัดเลือกของคณะศึกษาศาสตร์ และ / หรือ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                  2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

         3.1  หลักสูตร 
               3.1.1  จ านวนหน่วยกิต      รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  166  หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       จ านวนไม่น้อยกว่า     31 หน่วยกิต
          วิชาบังคับ                              จ านวน 9 หน่วยกิต 

       วิชาบังคับเลือก                จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
               วชิาเลือกท่ีก าหนดโดยคณะวิชา จ านวน 10 หน่วยกิต 
       หมวดวิชาเฉพาะ                จ านวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
                  วิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
        วิชาชีพครูบังคับ จ านวน 46 หน่วยกิต 
        วิชาชีพครูเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
                      วิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต   
       วิชาเอกบังคับ จ านวน 69 หน่วยกิต 
       วิชาเอกการสอน จ านวน 6 หน่วยกิต 
       วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
             หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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      3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
       เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 

 081    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 084    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 461    ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
 462    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 463    ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
 464    ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 465    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 466    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 467    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 468    ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 469    ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ 
 470    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 471    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
 476    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ 
 ภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ 
            เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้  
 เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
 เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
 เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
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                  3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)   
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วหารด้วย 
3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 

  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
 3.1.3.3  รายวิชา ประกอบด้วย 
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
       1.1 วิชาบังคับ  จ านวน 9 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา      

081 101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
             (Thai for Communication)  
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
             (English for Everyday Use) 
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
             (English Skills Development) 
 

      1.2 วิชาบังคับเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        โดยเลือกจากทุกกลุ่มต่อไปนี้  จ านวนไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 3 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

082 101  มนุษย์กับศิลปะ                                          3(3-0-6) 
             (Man and Art) 
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082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์           3(3-0-6) 
             (Man and Creativity) 
082 103  ปรัชญากับชีวิต              3(3-0-6) 
             (Philosophy and Life) 
082 104  อารยธรรมโลก   3(3-0-6) 
             (World Civilization) 
082 105  อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
             (Thai Civilization) 
082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
             (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
082 107  สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
             (Meditation for Self-Development) 
082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
             (Art and Visual Culture) 
082 109  ดนตรีวิจักษ์  3(3-0-6) 
             (Music Appreciation) 
082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
             (Art of Living and Working for Happiness) 

                        
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

083 101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        3(3-0-6) 
             (Man and His Environment) 
083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                            3(3-0-6) 
             (Psychology and Human Relations)   
083 103  หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
             (Principles of Management) 
083 104  กีฬาศึกษา 3(2-2-5) 
             (Sport Education)  
083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
             (Thai Politics, Government and Economy) 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน 3(3-0-6) 
             (Performing Arts in ASEAN) 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
             (Aspects of ASEAN Culture) 



      มคอ. 2   

9 
 

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
             (ASEAN Music Culture) 
083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
             (Creative Living) 
083 110  กิจกรรมเพ่ือชีวิตสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
             (Activities for a Creative Life) 
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ 3(3-0-6) 
             (International Experience) 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                             3(3-0-6) 
             (Sufficiency Economy and Social Development) 
 

     กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ            3(3-0-6) 
             (Food for Health) 
084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน           3(3-0-6) 
             (Environment, Pollution and Energy) 
084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
             (Computer, Information Technology and Communication) 
084 104  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
             (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
084 105  โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
             (World of Technology and Innovation) 
084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
             (Science and Technology in ASEAN Community) 
084 107  พลังงานในอาเซียน 3(3-0-6) 
             (Energy in ASEAN) 
084 108  โลกและดาราศาสตร์ 3(3-0-6) 
             (Earth and Astronomy)   
 

         1.3 วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา  จ านวน 10 หน่วยกิต 
465 251  หลักวาทการ 2(1-2-3) 
             (Principles of Speech)  
466 221  ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 
             (English through Edutainment) 
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466 222  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 3(3-0-6) 
             (English for Occupational Purposes) 
467 253  ชุมชนศึกษา 2(2-0-4) 
             (Community Studies) 

 
        2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
            2.1  วิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
                   2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน 46 หน่วยกิต 

461 421  การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 

             (Quality Assurance in Education) 

462 200  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2(1-2-3) 

             (Experience for Teachers) 

462 201  การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 

             (Curriculum Development) 

462 202  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                              3(3-0-6) 

             (Learning Management and Classroom Management)   

462 303  ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง 2(1-2-3) 

             (Laboratory Experience for Teaching Practice)   

463 201  จิตวิทยาการศึกษา                                    2(2-0-4) 

             (Educational  Psychology) 

463 202  การแนะแนวเบื้องต้น    2(2-0-4) 

             (Introduction to Guidance) 

464 211  ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา  2(2-0-4) 

             (Philosophy and Theories in Education) 

464 240  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-4) 

             (Statistics for Research in Education) 

464 330  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้   3(3-0-6) 

             (Educational Measurement and Evaluation) 

464 350  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้            2(2-0-4) 

             (Research for Learning Development)  

465 351  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นครู 2(2-0-4) 

             (Thai Language and  Culture for Teachers)   
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466 501  ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1 6(0-18-0) 

             (English Teaching I) 

466 502  ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2 6(0-18-0) 

             (English Teaching II) 

467 261  การพัฒนาวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

             (Professional Development for Teachers) 

467 262  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู  2(2-0-4) 

             (Moral Ethics and Code for Teachers) 

468 101  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา        3(2-2-5) 

             (Information and Communication Technology and  

             Innovation for Education) 

                   2.1.2  วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

461 101  หลักและระบบการจัดการศึกษา  2(2-0-4) 

             (Principles and Systems of Educational Management) 

461 207  มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร 2(2-0-4) 

             (Human Relations in Administration) 

461 301  การนิเทศการศึกษา 2(2-0-4) 

             (Educational Supervision) 

461 304  กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน 2(2-0-4)  

             (Laws and Regulations for School Administration) 

462 104  การมัธยมศึกษา 2(2-0-4) 

             (Secondary Education) 

462 204  การสอนโครงงานในโรงเรียน 2(1-2-3) 

             (Project Teaching in School)  

463 308  การศึกษาพิเศษ  2(2-0-4) 

             (Special Education) 

464 101  การศึกษาไทยประยุกต์ 2(2-0-4) 

             (Applied Thai Education)   

464 233  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 

             (Sports Science for Health Development)  
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464 234  เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 

             (Economics of Education for Development)  

464 235  อัตลักษณ์ศึกษา 2(2-0-4) 

             (Identity Studies) 

467 216  การศึกษากับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

             (Education and Environment)  

467 357  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ 2(1-2-3) 

             (Senior and Rover Scouts) 

467 359  กฎบัตรอาเซียนทางมรดกวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

             (ASEAN Decoration on Cultural Heritage) 

467 464  จริยศึกษา 3(2-2-5) 

             (Moral Education) 

469 100  การศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 

             (Lifelong Education) 

469 151  การศึกษาตามอัธยาศัย 2(2-0-4) 

             (Informal Education) 

469 252  กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

             (Creative Learning Processes) 

469 280  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 

             (Local Wisdom for Education) 

470 206  เด็กและวัฒนธรรมร่วมสมัย 2(1-2-3) 

             (Children and Contemporary Culture) 

470 314  รอยต่อทางการศึกษา                                                 1(1-0-2) 

             (Educational Transitions) 

471 313  ลูกเสือ เนตรนารี ส ารองและสามัญ    2(1-2-3) 

              (Cub Scouts and Scouts) 
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 2.2  วิชาเอก  จ านวนไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้ 

            2.2.1  วิชาเอกบังคับ  จ านวน 69 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

466 111  การพัฒนาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

             (English Listening and Speaking Development) 

466 203  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

             (English Usage and Communication I) 

466 204  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

             (English Usage and Communication II) 

466 231  การแปล 3(3-0-6) 

             (Translation) 

466 251  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (English Phonetics)     

466 252  โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (English Structure)  

466 261  วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

             (Introduction to English Literature) 

466 262  นวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

             (English Novels and Short Stories)  

466 263  กวีนิพนธ์คัดสรรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (Selected English Poems) 

466 271  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
             (Information Technology and Communication Innovation  
             for English Language Teaching) 
466 321  การคิดเชิงวิพากษ์และการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

             (Critical Thinking and English Speaking) 

466 331  การอ่านและการคิดเชิงวิพากษใ์นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (Critical Thinking and Reading in English) 

466 371  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (Methods of Teaching English) 

466 373  การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (Materials Development for English Language Teaching) 



      มคอ. 2   

14 
 

466 378  การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (English Language Assessment and Evaluation) 

466 383  วิจัยการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (Research in English Language Teaching) 

466 384  การเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต่อและสมัครงาน 3(3-0-6) 

             (English Examination Preparation for Further Studies and  

             Job Applications) 

466 441  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

             (Academic English Writing)    

466 451  ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

             (Introduction to Applied Linguistics) 

466 454  การรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง 3(3-0-6) 

             (Foreign and Second Language Acquisition) 

466 482  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (Cross Cultural Communication for English Teachers) 

466 476  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (Seminar in English Language Teaching) 

466 477  ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 

             (English for Elementary School Teachers) 

 

            2.2.2  วิชาเอกการสอน  จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้ 

466 377  การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (Teaching English Listening and Speaking) 

466 379  การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

             (Teaching English Reading and Writing) 

 

            2.2.3  วิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา

ดังต่อไปนี้ 

466 100  ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ 2(2-0-4) 

             (English for Recreation) 
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466 205  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2(2-0-4) 

             (English in Mass Media) 

466 320  การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

             (English Presentation) 

466 353  ระบบค า 2(2-0-4) 

             (Morphology) 

466 374  บทละครส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

             (Dramas for English Language Teaching) 

466 375  กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)* 

             (Activities for English Language Teaching) 

466 376  โครงงานภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 

             (English Project Works) 

466 381  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2(2-0-4) 

             (English for Business) 

466 382  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2(2-0-4)* 

             (English for Tourism)  

466 452  ภาษากับสังคม   2(2-0-4) 

             (Language and Society) 

466 453  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจ   2(2-0-4) 

             (English Language Learning and Motivation) 

466 480  การพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

             (Development of Innovations in English Language Teaching  

             for Local Communities) 

  *เรียนที่ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตามความถนัดและความ

สนใจ หรือรายวิชาของสถาบันอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

  หมายเหตุ การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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3.1.4    แสดงแผนการศึกษา  

แผนที่ 1 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

467 253 ชุมชนศึกษา 2(2-0-4) 
468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร

การศึกษา   
3(2-2-5) 

………. วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 
.......... วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 

รวมจ านวน 17 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

462 303 ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง 2(1-2-3) 
466 111 การพัฒนาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

………. วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

………. วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3 

.......... วิชาชีพครูเลือก   4 
รวมจ านวน 18 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา                              2(2-0-4) 

462 202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน             3(3-0-6) 
463 202 การแนะแนวเบื้องต้น 2(2-0-4) 

464 240 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-4) 

466 203 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
466 251 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

466 252 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
467 262 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู       2(2-0-4) 

รวมจ านวน 20 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
463 201 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 

465 251 หลักวาทการ 2(1-2-3) 

466 204 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 

466 261 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

466 377 การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
466 379 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู   2(2-0-4) 
รวมจ านวน 21 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 2(2-0-4) 

464 330 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
464 350 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้            2(2-0-4) 

466 222  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 3(3-0-6) 

466 231 การแปล 3(3-0-6) 
466 263 กวีนิพนธ์คัดสรรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

466 371 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
466 378 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 22 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

462 200 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2(1-2-3) 
462 201 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 

465 351 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือความเป็นครู  2(2-0-4) 
466 262 นวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 

466 271 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

466 321 การคิดเชิงวิพากษ์และการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
466 373 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

466 383 วิจัยการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

รวมจ านวน 22 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
466 331 การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์ในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

466 384 การเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต่อและสมัครงาน  3(3-0-6) 
รวมจ านวน 6 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

466 441 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

466 454 การรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาท่ีสอง    3(3-0-6) 
466 482 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

………. วิชาเอกเลือก 2 

………. วิชาเลือกเสรี 2 
รวมจ านวน 13 

 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

466 451 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
466 476 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

466 477 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 

………. วิชาเอกเลือก 2 
………. วิชาเลือกเสรี 4 

รวมจ านวน 15 
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ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

466 502 การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2 6(0-18-0) 

รวมจ านวน 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

466 501 การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1 6(0-18-0) 
รวมจ านวน 6 
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แผนที่ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  และ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ 

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
467 253 ชุมชนศึกษา 2(2-0-4) 

468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร
การศึกษา   

3(2-2-5) 

………. วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสังคมศาสตร์ 3 

………. วิชาเลือกเสรี 2 

……….. วิชาชีพครูเลือก   2 
รวมจ านวน 21 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

462 303 ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง 2(1-2-3) 

466 111 การพัฒนาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
………. วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 

………. วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3 

………. กลุ่มวิชาเลือกเสรี 4 

 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก   2 
รวมจ านวน 20 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา                              2(2-0-4) 

462 202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน             3(3-0-6) 
463 202 การแนะแนวเบื้องต้น 2(2-0-4) 

464 240 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-4) 

466 203 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
466 251 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

466 252 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
467 262 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู       2(2-0-4) 

รวมจ านวน 20 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
463 201 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 

465 251 หลักวาทการ 2(1-2-3) 

466 204 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 

466 261 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 

466 377 การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
466 379 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู   2(2-0-4) 
รวมจ านวน 21 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 2(2-0-4) 

464 330 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
464 350 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้            2(2-0-4) 

466 222  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 3(3-0-6) 

466 231 การแปล 3(3-0-6) 
466 263 กวีนิพนธ์คัดสรรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

466 371 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
466 378 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 22 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

462 200 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2(1-2-3) 
462 201 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 

465 351 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือความเป็นครู  2(2-0-4) 
466 262 นวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

466 271 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

466 321 การคิดเชิงวิพากษ์และการพูดภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
466 373 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

466 383 วิจัยการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

รวมจ านวน 22 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
466 331 การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์ในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

466 384 การเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต่อและสมัครงาน  3(3-0-6) 
รวมจ านวน 6 
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ปีที่ 4  เรียนที่ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ 

ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
172.233   
 

Language Learning Processes 
(เทียบโอนกับรายวิชา 466 454) 

3(3-0-6) 

192.102   
 

Academic Writing in English for Speakers of Other 
Languages 
(เทียบโอนกับรายวิชา 466 441) 

3(3-0-6) 

219.304   
 

Cross Cultural Communication 
(เทียบโอนกับรายวิชา 466 482) 

3(3-0-6) 

172.232   Language and Society 
(เทียบโอนกับรายวิชา 466 452 จากกลุ่มวิชาเอกเลือก) 
 

2(2-0-4) 

รวมจ านวน 11 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

257.375   
 

Learning English as another Language 
(เทียบโอนกับรายวิชา 466 451) 

3(3-0-6) 

257.370   
 

Teaching Learners of English as another Language 
(เทียบโอนกับรายวิชา 466 476) 

3(3-0-6) 

254.377   
 

Teaching and Learning Languages up to Year 10 
(เทียบโอนกับรายวิชา 466 477) 

3(3-0-6) 

263.301 Learning and Motivation 
(เทียบโอนกับรายวิชา 466 453 จากกลุ่มวิชาเอกเลือก) 

2(2-0-4) 

รวมจ านวน 11 
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ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

466 501 การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1 6(0-18-0) 

รวมจ านวน 6 

 

 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
466 502 การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2 6(0-18-0) 

รวมจ านวน 6 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 
           หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่ างมี
 ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
           Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills 
 for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 

 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 

 (English for Everyday Use) 
           การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน และใน
 สถานการณ์ต่างๆ ฝึกอ่านเพ่ือความเข้าใจ สามารถสรุปใจความส าคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า 
 และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
           Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking 
 in everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be 
 able to summarize main points;  practice of paragraph writing; ability to use 
 English as a tool for knowledge seeking. 
 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  (English Skills Development) 
           การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
 เรื่องท่ีอ่าน สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้
 ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
           Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion 
 on what is read; ability to use information from reading to write; listening for main 
 ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 
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082 101 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6) 
  (Man and Art) 
           ความส าคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของ        
 แรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีต
 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะใน
 ฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงาน
 ศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม 
           The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of 
 inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from 
 the past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression 
 of mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art 
 appreciation from aesthetic perspectives and the interaction between art,  
 mankind and society. 
 

082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 
           วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม
 และรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
 สมัยมาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิต
 ของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งนี้ โดยการ
 วิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
           The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete 
 creation  which have been the foundations of human civilization from the past to 
 the present; contributing factors, processes, characteristics and outputs of 
 creativity and impacts on mankind in each period; analysis from the perspective 
 of history and relevant disciplines. 
 

082 103 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 
           ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง 
 ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา    
 ร่วมสมัย อันจะน าไปสู่การสร้างส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
           The significance of philosophy, concepts and philosophical methods 
 related to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; 
 logical thinking and analysis of contemporary issues leading to ethical 
 consciousness and social and personal responsibilities. 
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082 104 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
  (World Civilization) 
           ความหมายของค าว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่ก าเนิด ของ       
 อารยธรรม ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมส าคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย 
 กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง อารยธรรมต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมือง
 การปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมี
 คุณูปการต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
           The significance of civilization; forms and fundamental factors leading to 
 the origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; 
 the process of civilization accumulating from creativity and learning experience 
 and material and spiritual interaction between civilizations related to politics and 
 government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting 
 present society. 
  

082 105 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 
  (Thai Civilization) 
           พ้ืนฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลั งทางด้ านประวัติศาสตร์              
 การสร้างสรรค์ ค่านิยม  ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา 
 วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
           Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on 
 historical background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: 
 language, literature, art, religion, politics and government, the economy and 
 society; the effects of science and technology; the role of Thailand as a member 
 of the international community. 
 

082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
           การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ รูปแบบที่หลากหลายของ
 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
 มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ  
 ในประชาคมอาเซียน 
           The development of settlements in relation to geography and ecology.  
 Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, 
 religion, and culture.  The development of architecture, its related arts and 
 architectural heritage.  Contemporary architecture indicative of the identity of 
 ASEAN countries.  
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082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Meditation for Self-Development) 
          ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
 ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
 การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
 ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
 แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
           Meanings, objectives, methods, and stages of meditation.  The 
 commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation 
 and meditation.  Characteristics of anti-meditative states and the applications of 
 meditation in daily life.  Meditation for study and work, including the 
 characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana ( contemplation)  and 
 jhana (awareness) .   Concepts of Vipassana ( insight) and the differences between 
 Samatha ( serenity)  and Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana 
 techniques. The relevance of Vipassana for global citizens. 
 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)   
           ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ
 ปรัชญาการเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจาก
 การรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย 
           Cultural products in art, design and architecture as reflection of 
 philosophy, politics, economics science and technology of western culture, effect 
 of the adoption of Western visual culture on Thai society. 
 
082 109 ดนตรีวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Music Appreciation) 
           องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศ     
 ที่ส าคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่างๆ รวมทั้งดนตรีพ้ืนบ้าน ลักษณะเฉพาะของ
 ดนตรีประจ าชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอ่ืน  
           Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and 
 foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations 
 and folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship 
 between  music and other art forms. 
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082 110 ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
 (Art of Living and Working for Happiness) 
           การเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ    
 ต่อตัวเองและสังคม หลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรม
 จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการด าเนินชีวิตและ
 การท างานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           Studying in order to understand oneself and others, roles and 
 responsibility  for oneself and community,  principles of cooperation,  personality 
 and social manners, morals and ethics in everyday life and work, ways of living 
 and working based on principles of sufficiency economy. 
 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  (Man and His Environment)  
           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์
 ของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพ่ือให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่น าไปสู่ความ      
 เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน 
 แนวโน้มของปัญหาในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
 จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่สังคมแบบยั่งยืน 
           The relationship among humans, environment and geographical ecology; 
 the harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors 
 leading to degradation of natural environment and geographical ecology; 
 characteristics and scopes of present problems; trends of problems in the future, 
 the effect of the problems on human race; enhancement and involvement in 
 environmental management for the sustainable society. 

 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
  (Psychology and Human Relations) 
           ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพล
 ต่อพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอ่ืน ทัศนคติและความพึงพอใจ
 ระหว่างบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้ก าลังใจ อารมณ์ 
 การควบคุมอารมณ์และ การจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้น า 
 การท างานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
           Human nature focuses on development,  developmental stages, 
 contributing factors to the development, self- perception and perception of 
 others, attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal 
 relations, principle of motivating people, emotion, emotional control and coping 
 with stresses, personality development, adjustment, leadership, teamwork, an 
 application of psychology for self improvement and to create the quality of life. 
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083 103 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 
           ความหมาย นัยและความส าคัญของค าว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดใน   
 เชิงปรัชญา และหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การประกอบกิจ
 หรือภารกิจใดๆ ก็ตาม ของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพแลธ
 ประสิทธิผล ทั้งนี้  โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม         
 การก าหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร 
 และการติดตามประเมินผล 
           Meanings and importance of the management,  purposes and principles of 
 philosophical concepts in theoretical contributing to success in life,  operation or 
 mission of individual, organizations and societies to be accomplished efficiently 
 and effectively with ethics and social responsibility,  policy and planning, 
 organisational behavior, organizing, resource management and evaluation. 
 
083 104 กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 
  (Sport Education) 
           ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา
 มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐม
 พยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อการ
 เสริมสร้างสุขภาวะโดยเลือกศึกษากีฬาสากลหรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา 
           The history of sport education, learning, training, skills development, 
 technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, 
 physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete 
 and an audience, the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an 
 international sport or contemporary sport. 
 
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  3(3-0-6) 
   (Thai Politics, Government and Economy) 
           โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
 บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง 
 การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
 โลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 
           Structure, system and processes of Thai politics; government and the 
 economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of 
 the relationship between political mechanisms, government and the economy 
 affecting national development; analysis of the impact of globalization on 
 politics, government and economy. 
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083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Performing Arts in ASEAN) 
           รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคม
 อาเซียน จุดร่วม   ในเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านศิลปะการแสดง 
           Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing 
 arts in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts. 
 
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Aspects of ASEAN Culture) 
           การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์ ความหลากหลาย และ
 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 ของพลเมืองอาเซียน 
           The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities 
 and the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural 
 communication. 
 
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music Culture) 
           วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่
 วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรี
 อาเซียน ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 
           Musical culture in the ASEAN community; history and development of 
 mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; 
 ensembles; major songs and key ASEAN composers and musicians; the  
 relationship between ASEAN music and other art forms; the present situation of 
 ASEAN music. 
 
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Creative Living) 
           ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว และ
 ชุมชน ชุดความคิดต่างๆ ที่ก าหนดแบบแผนการด าเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิบริโภค
 นิยม ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร     
 การอยู่อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา หน้าที่พลเมือง 
           Creativity and aesthetics of individual, family and community life, 
 including factors determining lifestyle.  Examining sufficiency living, consumerism, 
 basic factors and facilities in human living.  Understanding resource consumption, 
 inhabitance, social and environmental responsibility and civil duty. 
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083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Activities for a Creative Life) 
           ความหมายและความส าคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต    
 ที่พึงประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิตอาสา คุณธรรม
 จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการท างานเป็นทีม การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชีวิตโดย
 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 
           The meaning and importance of self-development for students,  desired 
 graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a global citizen,  
 the encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty, teamwork 
 development,  lifelong learning from student development activities.  
 
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ 3(3-0-6) 
 (International Experience)  
  เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจ าคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง 
           ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดินทางและ
 ประสบการณ์ในต่างประเทศ การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง ฝึกประสบการณ์ใน
 มหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอ่ืนในต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
 คณะกรรมการประจ าคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ 
           The importance and objectives of integrated learning through travels and 
 international experiences, including planning and preparation of trips, training for 
 experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign 
 country as suggested by the Faculty of University.  Knowledge and experience of 
 language, culture, tradition and history gained from the chosen country. 
 
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy and Social Development) 
           ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลัก
 เศรษฐกิจพอเพียงให้เกดิการตระหนักที่ดีในวิถีการด ารงชีวิต 
           Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy,  
 case studies of royally- initiated projects related to sufficiency economy,  
 application of sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life. 
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084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Food for Health) 
           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ
 ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ 
 ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์  
 ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
           Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene 
 and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional 
 problems and diseases; diseases from contamination of food preservatives and 
 packaging; food safety and consumer protection. 
 
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน      3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 
           ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการ
 จัดการมลพิษชนิดต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ 
           Compositions and relationships of natural elements, causes, impacts, and 
 management of various types of pollutants,  energy,  impact and management of 
 energy usage. 

 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication) 
           บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
 ปัจจุบัน แนวโน้ม  ในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง 
 กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
           Roles and significance of computers, information technology, and 
 communication in modern days,  future trends,  basic knowledge, creative 
 applications, securities, laws, and ethics related to computer and information. 
 
084 104 คณติศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
           เซต ระบบจ านวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา 
 เลข ดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
           Real number systems, logic, probability, type of data, descriptive 
 statistics, index number, interest, income tax, basic accounting. 
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084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 
           ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและ
 อนาคต การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนา
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 
           Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in 
 the present and future,  development, application and management,  role and 
 effect of developed technology and innovation on the life, economics and social. 

 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Science and Technology in ASEAN Community) 
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนใน
 ด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนัก
 เทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่างๆ 
 เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 
           Science and technology for the creative and sustainable development of 
 ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, 
 public health  environment.  Examining community education resources for 
 science and technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and 
 technologists.  Public communication activities, and the creation of media 
 resources to demonstrate the impact of science and technology on the 
 community.  
 
084 107 พลังงานในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Energy in ASEAN) 
           ความส าคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิต
 พลังงาน สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานของอาเซียนและของโลก  แหล่งพลังงาน
 หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน  นโยบาย
 ด้านพลังงานในอาเซียน ภาวะโลกร้อน  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงาน 
           Importance of energy and environment, types of energy, energy 
 conversion technology, situation and trend of energy use in ASEAN and in the 
 world, renewable and alternative energy resources in ASEAN,  potentials of 
 energy production in ASEAN, energy policies in ASEAN, global warming, 
 environmental impacts due to energy use. 
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084 108 โลกและดาราศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy) 
           ความเป็นมาและความส าคัญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง
 อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบน
 ท้องฟ้า การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
           History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 
 meteorological forecasting.   Astrological phenomena and observation, the solar 
 system, constellations and application of this knowledge in everyday life. 
 
465 251 หลักวาทการ 2(1-2-3) 
  (Principles of Speech) 
           ความรู้เกี่ยวกับการพูด หลักการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การวิจารณ์การพูดและ     
 ฝึกปฏิบัติการพูด ทั้งการพูดเป็นรายบุคคลและการพูดเป็นหมู่คณะ 
           Knowledge of speech, principles of speech, development of individual 
 personality, criticism of speech, and individual and group speaking practice. 
 
466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 
     (English through Edutainment) 

          การใช้ภาษาอังกฤษ ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษาผ่านการร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษาและการบันเทิงเพ่ือให้ความสามารถการท างานและเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่าง
สันติ 
          Use of the English language, awareness of language culture through 
edutainment activities leading to the ability to work and live peacefully with others. 

 
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 3(3-0-6) 
 (English for Occupational Purposes) 
           การใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในสถานที่ท างาน 
 และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
           Use of English language skills, including listening, speaking, reading and 
 writing, for communication in workplace and for professional development. 
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467 253  ชุมชนศึกษา    2(2-0-4) 
    (Community Studies) 

          ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง บุคคลส าคัญ ประชากรและสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัญหาและการวางแผน
เพ่ือพัฒนาชุมชน 
          มีการศึกษานอกสถานที ่
          Knowledge about community in terms of physical, history, art and culture, 
economy, society, politics, government, important people, population and 
environment, including problems and plans for community development. 

                         Field trip required. 
 

รายวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู) 
461 101  หลักและระบบการจัดการศึกษา                                          2(2-0-4) 
     (Principles and Systems of Educational Management) 

 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ วัฒนธรรม
องค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกัน
คุณภาพการศึกษา การท างานเป็นทีม การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ        
การจัดโครงการและกิจกรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 Theories and principles of administration, educational leadership, systematic 
thinking, corporate culture, corporate human relations, intra- corporate 
communication, classroom management, educational assurance, teamwork, 
academic projects, vocational training projects, project works and activities, 
information system for administration and management, and education for 
community development. 
 

461 207 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร                                          2(2-0-4) 
 (Human Relations in Administration) 

 ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ การปรับตัว เจตคติของ
บุคคล เทคนิคและหลักการของมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งผู้บริหารจะได้น าไปใช้ในการบริหาร ตลอดจน 
สร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และชุมชน  
 Meaning of human relations, basic human needs, adaptation, personal 
attitudes, techniques and principles of human relations for administrators to build 
relationships with supervisors, colleagues, subordinates and community. 
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461 301  การนิเทศการศึกษา                                                     2(2-0-4) 
  (Educational Supervision) 

 ความหมาย ทฤษฎี หลักการนิเทศการศึกษา พัฒนาการในการนิเทศการศึกษา ภารกิจ
และคุณสมบัติของผู้นิเทศ ศึกษานิเทศก์ การบริหารและการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
ต่าง ๆ ในปัจจุบันและแนวโน้มการนิเทศการศึกษา 
 Meanings, theories, principles of educational supervision, development in 
educational supervision, missions and qualifications of educational supervisors, 
administration and management in current educational institutions, trends in 
educational supervision.  

 

461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน                                              2(2-0-4) 
 (Laws and Regulations for School Administration) 

 การวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การบริหารงาน
บุคคล และการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหาร รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 Analysis of laws, regulations, and rules concern with school administration, 
human resources management, and teachers’ and administrators’ performance, 
including other related laws, regulations and rules. 
 

461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา              2(2-0-4) 
 (Quality Assurance in Education) 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดการคุณภาพและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน  
  Principles, concepts, guidelines on quality management in education, quality 
assurance in education, quality management and learning activities for continuous 
development of learning, undertaking of quality assurance and learning activities 
for learners. 
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462 104   การมัธยมศึกษา                                                          2(2-0-4) 
              (Secondary Education)  

 หลักการและความมุ่งหมายของการมัธยมศึกษา วิวัฒนาการของการมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย การมัธยมศึกษาในต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการประถมศึกษากับการ
มัธยมศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
หลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอน การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา องค์ประกอบ   
ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนมัธยมศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียน
มัธยมศึกษากับชุมชน บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการพัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาใน
อนาคต เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 Principles and aims of secondary education,  evolution of secondary 
education in Thailand, secondary education in foreign countries, relationship 
between elementary and secondary education, relationship between secondary 
and tertiary education, students in secondary education, curriculum, extracurricular 
activities, instruction, administration, factors influencing changes in  secondary 
schools, secondary schools innovation and technology and community, roles of 
secondary schools in the development of the country, future of secondary 
education, standard of secondary schools. 
 

462 200  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       2(1-2-3)              
 (Experience for Teachers) 

  การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบ เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน    
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
  Observation of learning and teaching  in academic institutions, lesson plans 
for learners’ knowledge creation, practice of teaching in simulated and real 
situations, designing tests, test items, assessment tools, grading, scoring, judgement 
of learning outcomes, practical session exams and scoring, research for solving 
learners’ problem, developing  professional teachers. 

 

462 201 การพัฒนาหลักสูตร                       3(3-0-6) 
 (Curriculum Development) 

  หลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์หลักสูตร
และการจัดท าหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
           Principles and concepts of curriculum development, curriculum 
implementation, curriculum analysis and design, curriculum evaluation and 
application of the evaluation results for curriculum development. 
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462 202   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน          3(3-0-6) 
               (Learning Management and Classroom Management) 

  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
จัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดการชั้นเรียน   การ
พัฒนาศูนย์การเรียนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลจริง การ
สร้างบรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  Principles, concepts, and approaches to lesson planning, learning 
management, management of environments for learning, theories and models of 
learning management for learners to think critically and creatively, and solve 
problems, integrated learning for inclusive education; classroom management; 
development of  learning center in an educational institution, learning management 
planning and implementation, establishment of environment and classroom 
management for learning. 
 

462 204  การสอนโครงงานในโรงเรียน                                          2(1-2-3) 
   (Project Teaching in School) 

 หลักการและเหตุผลของการท าโครงงานรายวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน ประเภทของโครงงาน  
หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบโครงงาน บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การประเมิน
โครงงาน การจัดแสดงและการน าเสนอโครงงาน รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการท าโครงงานในวิชาต่างๆ 
 Principles and rationales of projects  in school courses, types of projects, 
basic principles of project  designs, roles of project advisors, project evaluation, 
exhibition, and presentation, practices to improve knowledge and understanding 
about projects  in various courses.  
 

462 303 ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง                                      2(1-2-3) 
            (Laboratory Experience for Teaching Practice) 

 การฝึกปฏิบัติด้านเทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติด้านทักษะการสอน              
ฝึกวิเคราะห์การสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง และฝึกทดลองใช้รูปแบบการสอน                    
ที่มีประสิทธิภาพ 
 Practice in various teaching techniques and skills, practicing teaching analysis 
in simulated and real situations, and practice implementing different teaching 
models efficiently. 
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463 201 จิตวิทยาการศึกษา                            2(2-0-4)             
     (Educational Psychology)   

  ความเข้าใจในการปฏิบัติการ โดยน าหลักการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยาการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันและการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน  เพ่ือให้สามารถใช้
จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  Understanding of practice by the use of fundamental psychology, learning 
psychology, psychology for young learners with special needs, and educational 
psychology to arrange a learning environment appropriate for learners’ level of 
brain development, learning styles, potentials and aptitudes with an emphasis on 
a particular learner’s academic level and different fields of study in order to employ 
psychology to support the learner’s maximum potential. 

 
463 202  การแนะแนวเบื้องต้น                                             2(2-0-4) 
               (Introduction to Guidance) 

  หลักเบื้องต้นของจิตวิทยาการแนะแนว และการให้ค าปรึกษาเพ่ือการจัดบริการที่จ าเป็น    
งานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการที่จ าเป็นในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการน าความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการน าไปจัดกระบวนการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษาในโรงเรียน โดยสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  Basic principles of school guidance and school guidance services, necessary 
school guidance  services in educational institutes according to the basic education 
core curriculum, Ministry of Education, focusing on applying knowledge as a 
foundation of guidance and counseling in school to assist learners’ in having a 
better quality of life. 
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463 308 การศึกษาพิเศษ  2(2-0-4) 
    (Special Education) 

แนวคิดพ้ืนฐาน แนวโน้ม ปัญหาและประวัติการจัดการศึกษาพิเศษ รูปแบบการบริหาร
การศึกษาพิเศษ ในประเทศไทย การออกกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ การ
จ าแนกประเภท กระบวนการคัดกรอง ลักษณะทางจิตวิทยา การเรียนรู้และแนวปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาและการสอนนักเรียนที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษแต่ละกลุ่มในชั้นเรียนแบบเรียน
รวมทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระบบการส่ง
ต่อและการศึกษาตลอดชีวิต การประสานงานความร่วมมือกับบุคลากรวิชาชีพและผู้ปกครอง 
เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนใด 
           Basic concepts, trends, problems, and history of special education.  Special 
education administration in Thailand, legislation and laws related to special 
education, classification, identification process, psychological characteristics, 
learning behavior and practices in teaching and developing students with special 
educational needs in inclusive classroom both in primary and secondary education, 
practice in organizing the individualized education program process, referral process 
and life- long education, collaboration among professional personnel and parents, 
technology, educational innovation and supporting services. 

  
464 101  การศึกษาไทยประยุกต์                                                   2(2-0-4) 
 (Applied Thai Education) 

 พัฒนาการของการจัดการศึกษาไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดการศึกษาของต่างประเทศ 
คุณธรรมและจรรยาบรรณของครู แนวโน้มของวิชาชีพครู การปฏิรูปการศึกษา  และแนวทางการ
ประยุกต์การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 
 Development of Thai education management from the past to present, 
foreign educational management, morals and ethics of teachers, trends of the 
teaching profession, educational reform, and approach to applying education 
management for  developing quality of Thai education. 

 
464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา                     2(2-0-4)      
 (Philosophy and Theories in Education) 

  ความหมาย แนวคิด ปรัชญาแม่บท และปรัชญาการศึกษา การน าแนวคิดทางปรัชญา และ
ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และ
การศึกษา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์
เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  Meanings, concepts, basic philosophy, educational philosophy, application 
of philosophical concept, educational theories, religion teaching, economy, society, 
and culture to develop education and educational institutes; concepts and 
strategies of educational management for sustainable development, educational 
analyses for sustainable development. 
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464 233  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 
 (Sports Science for Health Development) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ 
กระดูก การหายใจ และการไหลเวียนโลหิต ระบบพลังงานที่ใช้ส าหรับการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกายเบื้องต้น ความรู้และการป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ การประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ 
และเพ่ือสุขภาพ การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในองค์กร 
ปฏิบัติการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก หายใจและไหลเวียนโลหิต 
สมรรถภาพทางกาย การออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายเพ่ือป้องกันโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ  
และเพ่ือสุขภาพ 
 General knowledge of sports science, anatomy and physiology of muscle, 
bones, respiratory and circulatory system, energy system required in exercising, 
basic of physical fitness, knowledge and prevention to non-communicable diseases, 
application of sports science principles for the design of exercise program to prevent 
non- communicable diseases and health, using the principles of sports science for 
promoting health in organizations, laboratory exercises in anatomy and physiology 
of muscle, skeleton, respiratory and circulatory system, physical fitness, exercise 
program design for the prevention to non-communicable diseases and for health. 

 

464 234   เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา  3(3-0-6) 
    (Economics of Education for Development)     

     แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา การลงทุนทาง
การศึกษา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเสมอภาคทางการศึกษา การศึกษากับการพัฒนา
ในกระแสโลกาภิวัตน์ นโยบายทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
    Concepts, theories of economics educational, development economics, 
investment in education, efficiency, effectiveness and equality in education, 
education and development in time of globalization, education policy for 
development. 
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464 235   อัตลักษณ์ศึกษา 2(2-0-4) 
              (Identity Studies)        

    แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในมุมมองสมัยใหม่ มุมมองหลังสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการศึกษาอัตลักษณ์เพ่ือความเข้าใจปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม 
      Concepts, theories of identity in modernist views, postmodernist views 
applying knowledge in identity to understand individual, community and society. 
 

464 240    สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                            2(2-0-4) 
            (Statistics for Research in Education)  

  ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยส าหรับการวิจัยทางการศึกษา  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การหาความสัมพันธ์และการถดถอย การทดสอบ
ด้วยสถิติไค – สแควร์ ที่ใช้กับการวิจัยทางการศึกษา  
 Nature of statistics, data collection for educational  research, data analysis 
and presentation employing descriptive statistics, statistical testing of means for 
educational  research, one–way analysis  of variance, correlation and regression, chi 
– square test  for educational research.  

 
464 330  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้          3(3-0-6) 
           (Educational Measurement and Evaluation) 

  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน               
การปฏิบัติการวัดและการประเมินผล การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ และการให้คะแนน 
การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
  Principles, concepts, and guidelines in measurement and evaluation of 
learning outcomes, practice of measurement and evaluation; tests designing, test 
items, tools of measurement, grading, scoring; practicum examination and scoring; 
application of the results for learners’ improvement. 
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464 350 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                    2(2-0-4) 
  (Research for Learning Development) 

  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การด าเนินการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 
  Principles, concepts and practices in research; use and development of 
research for learning development; applying research results to instruction; and 
research conducting to improve teaching, learning, and learners. 
 

465 351 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นครู                 2(2-0-4) 
 (Thai Language and Culture for Teachers) 

 แนวคิดเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมความเป็นครู ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน 
การเขียนและการพูด เพ่ือใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 Concepts of Thai language and culture promoting the teaching profession, 
practice for skill in Thai listening, reading, writing and speaking for the appropriate 
use in Thai culture and living with others in peace and harmony. 
 

466 100 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ 2(2-0-4) 
 (English for Recreation) 
           ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝึกการเขียนโครงการค่าย
 ภาษาอังกฤษ เน้นการฝึกพูด เรียนรู้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ฝึกการใช้ภาษาในค่าย
 ภาษาอังกฤษ รวมทั้งฝึกการจัดการค่ายภาษาอังกฤษ 
           Practicing fundamental and essential skills in English communication, 
 through recreation, writing an English camp project to practice speaking, 
 introducing activities used in an English camp, using English through a variety of 
 activities in a camp. 
 
466 111 การพัฒนาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 (English Listening and Speaking Development) 
           การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้กลยุทธ์ในการฟัง ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนภาษา
 ของตนเอง การสนทนาในกลุ่ม การเสนอผลงาน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการให้ข้อมูล
 ย้อนกลับในเชิงแก้ไขและการฝึกด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้ 
           Usage of English, listening strategies, self- responsibility in language learning, 
 group discussions, presentation, and self- learning through corrective feedback and 
 practice at the self-study center. 
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466 203 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 (English Usage and Communication I) 
           การใช้ศัพท์ โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน   
 เพ่ือการสื่อสาร ฟังค าบรรยาย อภิปราย สรุปเนื้อหาเรื่องที่ฟัง อ่าน และเขียนตอบค าถาม       
 สรุปเรื่องท่ีอ่านด้วยไวยากรณ์ และการเรียบเรียงภาษาได้ถูกต้อง 
           Usage of English vocabulary, structure and grammar; practice of listening, 
 speaking, reading and writing skills for communicating, listening to lectures, 
 discussing, summarizing the information heard or read and writing answers; 
 grammatically summarizing stories and accurately editing written works. 
  
466 204 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

 (English Usage and Communication II) 

           การใช้ศัพท์ โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน   

 เพ่ือการสื่อสารที่ในระดับที่สูงขึ้น น าสิ่งที่ได้ฟังและอ่านมาพูดอภิปราย เขียนโครงร่างและ     

 เรียบเรียงเป็นเรียงความที่มีความชัดเจน และรวบรวมแฟ้มสะสมงานเพ่ือการประเมินผล 

           Higher- level usage of English vocabulary, structure and grammar; practice 

 of listening, speaking, reading, and writing skills; discussing information heard  and 

 read; writing outlines leading to well- organized essays to be complied in a 

 portfolio for evaluation. 

 
466 205 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2(2-0-4) 
 (English in Mass Media) 
           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน การศึกษาด้าน เสียง 
 ค าศัพท์  โครงสร้ าง  ส านวน และค าศัพท์ เฉพ าะสาขาที่ ปรากฏในสื่ อมวลชนต่าง ๆ 
 หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ โทรทัศน์ดาวเทียม  
           Development of four skills in English language:  listening, speaking, reading 
 and writing, a study of English sounds, vocabulary, structure, expression and 
 terminology in a certain field of study as featured in various kinds of media, 
 newspaper, magazine, radio, television, satellite television. 
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466 231 การแปล 3(3-0-6) 
 (Translation) 
           หลักและกลวิธีการแปล วิเคราะห์หลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาและ
 ส านวนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือฝึกแปลข้อความที่น ามาจากหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประเภทสารคดี บันเทิงคดี 
 และเอกสารวิชาการ 
           Principles and techniques used in translation, analysis of Thai and English 
 language structure, text types, usage of Thai and English expressions and idioms, 
 comparison of Thai and English structures, practicing translation of various kinds 
 texts both in of Thai and English: documentaries, fictions and academic texts. 

 
466 251 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Phonetics) 
           เสียง เน้นทางด้านสรีรสัทศาสตร์ ฝึกเสียงสระ พยัญชนะ เสียงควบกล้ า เสียงสูง ต่ า  
 หนัก  เบา  การถ่ายทอดเสียงเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ และศึกษาปัญหาการออก
 เสียงภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนไทย การอภิปรายเพื่อหาแนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ 
           English sounds phonetics and pronunciation:  consonants, vowel, cluster, 
 stress, intonation, transcription to phonetic symbols, and study of problems 
 found in Thai students and discuss the possible solutions. 
 
466 252 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Structure) 
           ลักษณะส าคัญของโครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ลักษณะส าคัญด้านวจีวิภาค 
 วากยสัมพันธ์ ตามทฤษฎีไวยากรณ์แบบต่าง ๆ เตรียมนักศึกษาให้น าความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้  
 เพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ 
           Important components of English structure and grammar, morphology and 
 syntax in linguistic theories, preparation of students to use knowledge of English 
 structure in order to teach English as a Second or a Foreign Language.   
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466 261 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to English Literature) 
           พ้ืนฐานและประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี บทละคร และ
 ศัพท์เฉพาะทางวรรณคดี ฝึกอ่านวรรณกรรมต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจและซาบซึ้ง 
           An overview of English and American literary history, poetry, novels, short 
 stories, dramas and terminology of literature, practicing in reading and reviewing 
 of literature with understanding and appreciation. 
 
466 262 นวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Novels and Short Stories) 
           นวนิยายและเรื่องสั้น สาระส าคัญของเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง ส านวนโวหาร วิธีเขียน 
 พัฒนาการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์และวิจารณ์ 
           Novels and short stories; theme, plots, idiomatic expression, writing style 
 and phraseology writing; reading development for literary analysis and criticism. 
 
466 263 กวีนิพนธ์คัดสรรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Selected English Poems) 
           องค์ประกอบส าคัญของงานกวีนิพนธ์เพ่ือให้อ่านกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ เน้นการเข้าใจ
 แนวเรื่อง อารมณ์ น้ าเสียง อุปมา อุปมัย จินตนาการในงานกวีนิพนธ์ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ        
 กวีนิพนธ์ได้อย่างลึกซึ้งและเพ่ิมพูนทักษะการเขียนเพ่ือการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
           Key elements of poems in order to appreciate reading various kinds of 
 poems, emphasis on understanding theme, emotions, tone, figurative language 
 and imagination in poems, writing skills development for analysis and criticism. 

 
466 271 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Information Technology and Communication Innovation for  
 English Language Teaching) 
          หลักการ  แนวคิด  การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสอน
 ทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เ ขี ย น  แ ล ะทั ก ษ ะบู ร ณ า ก า ร  ป ฏิ บั ติ ก า ร ออก แบบ            
 สร้าง ประยุกต์ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ การน าไปใช้  และประเมินสื่อนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
           Principles, concepts, designs, application and evaluation of media and  
 information technology innovation for English language teaching; use of 
 innovation of information and communication technologies for teaching English 
 skills, including listening, speaking, reading, writing and integrated skills; designing, 
 creating, and applying learning sources and networks; implementation and 
 evaluation of media and information technologies for English language teaching. 
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466 320 การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (English Presentation) 
           ทักษะในการน าเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบด้วย การอภิปราย ระดมสมอง
 ในหัวเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน การเลือกหัวข้อ การค้นข้อมูล การเขียนโครงร่างและข้อมูล 
 เตรียมการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและการน าเสนอที่เหมาะสม ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
 ไม่เป็นทางการ 
           A practice of presentation skills processes; including discussion, 
 brainstorming on a current issue of interest, topic selection, data search, outline 
 drafting,  preparation for effective delivery of presentation with the aids of 
 technology; e.g. formal & informal presentations. 

 
466 321 การคิดเชิงวิพากษ์และการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 (Critical Thinking and English Speaking) 

           หลักการและจรรยาบรรณส าหรับการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการในที่ชุมชน     

 การพัฒนาทักษะ การคิดเชิงวิพากษ์เรื่องหัวข้อ เนื้อหา ผู้ฟัง การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ 

 การพูดภาษาอังกฤษในกลุ่มสนทนา การน าเสนอโดยการพูดในเชิงโต้แย้ง การโต้วาที การกล่าว  

 โน้มน้าว 

           Principles and ethics in formal public speaking; development of critical 

 thinking skills concerning topics, content and audience; systematic criticizing; 

 English discussion; argumentative oral presentations; debates; persuasive 

 speeches. 

 

466 331 การอ่านและการคิดเชิงวิพากษใ์นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (Critical Thinking and Reading in English) 

           การอ่านเชิงวิพากษ์เอกสารเชิงวิชาการ ฝึกการคิดอิสระ และแสดงความคิดเห็น ฝึกอ่าน

 แบบวิเคราะห์ มุ่งพัฒนากลยุทธ์ในการอ่านที่ช่วยในการเข้าใจบทอ่านระดับสูงได้คล่องและมั่นใจ 

 พัฒนาทักษะการตีความ ถอดความ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

           Critical reading skills in reading academic texts, practicing independent 

 thinking and expressing opinions, practicing critical reading skills, focusing on 

 developing critical reading strategies for understanding advanced reading with 

 fluency and self- confidence, developing reading skills on interpretation and 

 inference, discussion and expressing opinions about the reading text. 
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466 353 ระบบค า 2(2-0-4) 
 (Morphology) 
           ประเภทต่าง ๆ ของค าและความหมาย กฎการสร้างค า ชนิดของค า การวิเคราะห์     
 ระบบค า วิธีการสร้างค าใหม่ในภาษา ค าผสม ค าย่อ การสร้างค าแบบย้อนกลับ ค าจากชื่อเฉพาะ 
 และค าผสมต่าง ๆ 
           Different types and meanings of words, rules of word formation, parts of 
 speech, analysis of word system, new word formation, compound nouns, 
 abbreviations, back word formation, words from proper nouns, etc. 

 
466 371 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Methods of Teaching English) 
           ทฤษฎี จิตวิทยา วิธีสอน การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และ
 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศแบบต่าง ๆ เน้นศึกษาเทคนิคการสอนบูรณา
 การทักษะทั้ง 4 การท าแผนการสอน การสร้างแบบทดสอบ และการท าอุปกรณ์การสอน ศึกษา
 นวัตกรรมและผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสังเกต วิพากษ์วิจารณ์ อภิปรายและสาธิต   
 การสอน 
           Theories, psychology, teaching methods, teaching technique in ELT, an 
 integration of teaching the four skills.  Lesson planning, assessment plan relevant 
 to lesson plans, a study of teaching aides and materials, innovations and current 
 research studies concerning teaching, teaching observation and teaching 
 demonstration. 
 
466 373 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Materials Development for English Language Teaching) 
           หลักการ การวิเคราะห์แบบเรียนและสื่อการสอน ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
 ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้างสาระมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานของ
 ไทย หลักการคัดเลือก ประยุกต์ และสร้างสื่อเสริมภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนการสอน
 ภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมกับระดับและความสามารถของนักเรียน การประเมินสื่อ การประเมิน
 โครงงาน และหลักการน าสื่อไปใช้ 
           Principles, analysis of textbooks and instructional materials,  design and 
 materials development of English language teaching materials, learning strands 
 and standards in the Basic Education Core Curriculum, principles of selecting and 
 designing English supplementary materials, English language teaching and learning 
 activities, evaluation of materials and project work and the uses of materials. 
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466 374 บทละครส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ          2(2-0-4) 
 (Dramas for English Language Teaching) 
           ลักษณะของบทละคร ธรรมชาติของสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรม วัฒนธรรมภาษา 
 การเปรียบเทียบ วิธีคิด ค่านิยมที่สอดแทรกในบทละครที่ส าคัญ ๆ อภิปรายอย่างมีวิจารณญาณ 
 และเขียนรายงาน/สรุปบทละครที่ส าคัญ เน้นการอ่านละครที่มีชื่อเสียงและเหมาะสมที่จะน าไปใช้
 ในการเรียนการสอน 
           Characteristics of dramas from various sources, natures of tragedy and 
 comedy, cultural aspects of the language, the comparison of the way of thinking 
 and the values each drama implies, critical discussion, report writing, summarizing 
 important dramas, emphasis on reading famous dramas suitable for teaching  and 
 learning. 

 
466 375 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (Activities for English Language Teaching) 
           หลักการ ทฤษฎี การใช้กิจกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษที่เสริมแบบเรียนและหลักสูตร
 ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาที่ใช้ภาษาจริง
 เพ่ือการสื่อสาร ศึกษาแหล่งข้อมูลการสอนภาษาอังกฤษ เช่น เพลง กลอน โคลง เกม และหนังสือ
 อ่านเพื่อความบันเทิง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยให้เรียนภาษาอย่างสนุกสนาน 
           Principle, theories, usage of English language activities as supplementary 
 to English texts and syllabi, English language teaching activities to enhance 
 English language learning experiences in using authentic language for 
 communicative purposes; a study of various English language teaching sources: 
 songs, poems, games, books for pleasure reading and extracurricular activities for 
 edutainment. 

 
466 376 โครงงานภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 (English Project Works) 
           การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานชนิดต่าง ๆ  ส ารวจการจัดโครงงาน วางแผน
 ด าเนินการจัดโครงงาน เสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
 สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตรตามความสนใจของผู้เรียนตลอดจนประเมินผลโครงงาน 
           Methods of English teaching using project works, planning to organize 
 project works, survey of project works relevant to teaching and learning English, 
 presentation of project works conforming to English curriculum purpose  based 
 on students’ interests, project evaluation. 
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466 377 การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Teaching English Listening and Speaking) 
           หลัก และทฤษฎีการสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษ กระบวนการฟัง-พูด การพัฒนาทักษะการ
 ฟัง-พูดโดยใช้กลวิธีและเทคนิคแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปปรับใช้ในการสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
           Principles and theories in teaching English listening and speaking, process 
 of listening and speaking, the development of listening and speaking skills by 
 using various strategies and techniques applicable applied to teaching English 
 listening and speaking. 

 
466 378 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Language Assessment and Evaluation) 
           หลักเบื้องต้นของการวัดผลทางภาษา และรูปแบบการวัดผลภาษาแบบต่าง ๆ ธรรมชาติ
 ของการวัดผล ความเที่ยง ความตรงของข้อสอบ การสร้างข้อสอบ ข้อสอบสัมฤทธิ์ผล ข้อสอบวัด
 ทัศนคติ ความสามารถทางภาษา การวัดผลในสภาพจริงตามความเหมาะสมของความสามารถ    
 ที่แตกต่างกันของผู้เรียน และการน าผลการวัดไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
           Principle of language assessment, various methods of language 
 assessment, the common practices of language measurement, test reliability and 
 validity, test construction, achievement tests, attitude tests, language proficiency 
 tests, authentic assessment, designing appropriate assessments based on the 
 range of student language abilities, using test results to improve language learning 
 and instruction. 

 
466 379 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Teaching English Reading and Writing) 
           หลัก และทฤษฎีการสอนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ กระบวนการอ่าน-เขียน การพัฒนา
 ทักษะการอ่าน-เขียนโดยใช้กลวิธีและเทคนิคแบบต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการสอนอ่าน-เขียน
 ภาษาอังกฤษ 
           Principles and theories in teaching English reading and writing, process of 
 reading and writing, the development of reading and writing skills by using various 
 strategies and techniques that can be applied to  teaching English reading and 
 writing. 
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466 381 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2(2-0-4) 
 (English for Business) 
           ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจประเภทต่าง ๆ ผ่าน 
 ช่องทางการสื่อสาร โดยเน้นการสื่อสารในปัจจุบัน 
           English Business communication skills of listening, speaking, reading, and 
 writing, usage in a variety of businesses via communication channels with 
 emphasis on modern communication media. 
 
466 382 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2(2-0-4) 
 (English for Tourism) 
           ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการท่องเที่ยวทั้งส าหรับผู้ให้บริการและผู้บริโภค ศึกษาสถานที่
 ท่องเที่ยว ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือบริการแก่พนักงาน  
           A study of the English language for tourism for both service provider and 
 consumers, a study of tourist attractions, training English for travelling staff. 
 
466 383 วิจัยการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Research in English Language Teaching) 
           ระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 โดยเน้นการตั้งค าถามการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมุติฐาน การศึกษาเอกสารและ
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การก าหนดเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
 รายงาน การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย รวมถึงการท าวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินงานวิจัย
 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
           Research methods in English teaching education:  quantitative and 
 qualitative approaches, setting research problems, objectives, hypotheses, and 
 analysis of literature review and related studies, research tool development, data 
 analysis, research report writing, research summary and discussion, conducting 
 classroom research, and evaluation of research studies. 
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466 384 การเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อและสมัครงาน 3(3-0-6) 
 (English Examination Preparation for Further Studies and Job Applications) 
           ทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา เช่น TOEFL, TOEIC, 
 IELTS, FCE และเตรียมภาษาเ พ่ือการสมัครงาน ฝึ กการท าข้อสอบ เรียนรู้ทักษะและ
 องค์ประกอบทางภาษาในข้อสอบ วัดความสามารถทางภาษา ศึกษากลยุทธ์ในการท าข้อสอบ
 ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่าน เขียนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน การ
 โทรศัพท์ นัดหมาย ตลอดจนการฝึกกลยุทธ์ในการสอบ 
           Basic skills for English proficiency tests , such as TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE 
 and for job applications, examination practice, skills and components of language 
 in tests, strategies in taking an English test, practice of reading and writing useful 
 information for job applications, correspondence, telephoning, making 
 appointments, and practice of test-taking strategies. 

 
466 441 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 (Academic English Writing) 

           โครงสร้างและศัพท์ที่เหมาะสม พัฒนาการเขียนที่ถูกต้อง ฝึกทักษะการแก้ไขงานเขียน  

 ฝึกเขียนเรียงความเชิงวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ฝึกการเขียนเชิงบรรยาย เขียนชักจูง      

 เขียนโดยการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระ และเขียนแสดงความคิดเห็น 

           Structure and proper vocabulary use, development of accurate writing, 

 practice of editing skills, writing practice of academic essays at tertiary level, 

 practice of descriptive writing, persuasive writing, comparative writing and 

 expressing opinions. 

 
466 451 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Applied Linguistics) 
           ธรรมชาติของภาษา เสียง ค า ความหมาย โครงสร้างภาษา และสาระที่เกี่ยวข้องกับการ
 เรียนรู้ภาษา เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษาภาษา เน้นศึกษาหัวข้อทางภาษาศาสตร์ที่ครู
 สอนภาษาอังกฤษจะน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
           The nature of language, phonology, morphology, semantics, and syntax, 
 language acquisition as a basic approach for language learning, focusing on the 
 topics applied for English language teaching and learning. 
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466 452 ภาษากับสังคม   2(2-0-4) 
 (Language and Society) 
           ภาษากับสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับภาษา และการปฏิสัมพันธ์    
 กันกับสังคม ความหลากหลายของการใช้ภาษาในแต่ละสังคม และภูมิภาค  ทวิภาษา และ
 สถานภาพของภาษาที่ไม่ใช้เป็นภาษาหลัก  
           Language and society with particular reference to language and social 
 interaction, regional and social variation in language use, bilingualism and the 
 status of minority languages. 
 
466 453 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจ   2(2-0-4) 
 (English Language Learning and Motivation) 
           ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและ/หรือภาษาที่สอง แรงจูงใจ   
 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและ/หรือภาษาที่สองและ
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในบริบททางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเน้นการน าไปใช้กับการเรียนรู้
 ภาษาอังกฤษ  
           Theories of EFL/ ESL learning; motivation and factors affecting motivation 
 in EFL/ ESL learning; contemporary research on motivation in language learning 
 with emphasis on implications for EFL/ESL learning contexts. 
 
466 454 การรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง  3(3-0-6) 
 (Foreign and Second Language Acquisition) 
           ทฤษฎีการรู้ภาษา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเรียนรู้ภาษาแม่
 และภาษาท่ีสอง เรียนรู้ขั้นตอนในการรู้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
           Theories of language acquisition, similarities and differences of first 
 language and second language acquisition, stages in knowing and acquiring 
 English as a foreign language. 
 
 
 
 
 
 
 
 



      มคอ. 2   

56 
 

466 476 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 (Seminar in English Language Teaching) 

           ทฤษฎี และหลักการทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาที่พบ

 ในการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน การใช้สื่อ การประเมินผล ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ตลอดจนแสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการสอนภาษา  

           มีการศึกษานอกสถานที ่

           Theoretical and practical aspects of English language teaching; problem 

 analysis and synthesis while teaching English; using teaching materials; evaluation; 

 problem solving; implementation of English teaching innovation. 

           Field trip required. 

 

466 477 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 

 (English for Elementary School Teachers) 

           ความหมาย ความรู้ มโนทัศน์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาและ

 วัฒนธรรมภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ความสัมพันธ์ของภาษาอังกฤษกับ

 ชุมชนและโลก ทัศนคติที่มีต่อภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ

 ประถมศึกษา วิธีการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สื่อการเรียนการสอน การวัดและ

 ประเมินผล และฝึกปฏิบัติการสอน 

           Meanings, knowledge, concepts of communicative English, English 

 language and culture which relate to other learning areas, relationship of English 

 between communities and the world, elementary school teachers’  perspectives 

 toward English, English curriculum, methods of teaching English for elementary 

 school, instructional materials, assessment and evaluation and teaching practice. 
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466 480 การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 (Development of Innovations in English Language Teaching  
 for Local Communities) 
           การวางแผนพัฒนาหลักสูตรหรือวิธีสอนภาษาอังกฤษตามความต้องการจ าเป็นของชุมชน
 ท้องถิ่น  และผลิตนวัตกรรมตามแนวคิด ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในด้านอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความ
 มั่นคงทางเศรษฐกิจ  
           มีการศึกษานอกสถานที ่
           Curriculum development or development of methods of English teaching 
 to meet community needs; production of innovation in accordance with 
 concepts, theories or new technology in order to enable local communities to 
 participate in developing its uniqueness, culture and economic stability.  
           Field trip required. 

 
466 482 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Cross Cultural Communication for English Teachers) 
           การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับชนชาติที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
 หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ และชนชาติอ่ืน เพ่ือเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
 ข้ามวัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
           A cultural analysis and comparison of Thai and other nations with English 
 as second language for cross cultural communication and better learning and 
 teaching English.  

 
466 501 ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1 6(0-18-0) 
 (English Teaching I) 
 เงื่อนไข:  โดยความยินยอมของสาขาวิชา 
           การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน      
 การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย
 เพ่ือการประเมินปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการสัมมนา
 การศึกษา รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจครูที่ได้รับมอบหมาย 
           Teaching practice in an educational institution for a period one semester; 
 learning management; assessment and evaluation of learning for improvement 
 of learners; research for evaluating, improving, and developing learners; sharing 
 and learning in educational seminars; practice in other assignment duties. 
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466 502 ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2 6(0-18-0) 
 (English Teaching II) 
           การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน      
 การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เ พ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน          
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา รวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามภารกิจครู
 ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
           Teaching practice in an educational institution for a period one semester; 
 learning management; assessment and evaluation of learning for improvement of 
 learners; sharing and learning in educational seminars; practice in other 
 assignment duties. 

 
467 216   การศึกษากับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 (Education  and  Environment) 

 บทบาทและความสัมพันธ์ของการศึกษากับสิ่งแวดล้อม อิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
การศึกษา และการศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม   
 Roles and relationship between education and environment, the influences 
of environment on education and influences of education on environmental 
changes. 
 

467 261  การพัฒนาวิชาชีพครู 2(2-0-4)  
 (Professional Development for Teachers) 

   สภาพงานครู ความส าคัญของครู คุณลักษณะของครู มาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิญญาณ
ของความเป็นครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่
สอน    กลยุทธ์การสอนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ความสามารถในการแสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  Teacher’s work, importance of teachers, characteristics of teachers, standard 
of teaching profession, spiritual consciousness of teachers, management of 
teacher’s knowledge, continuous progress and development of teaching profession, 
laws related to teachers and teaching profession, knowledge and understanding of 
subject content, teaching strategies, teacher- learner relationship, ability for data 
search and selection for analyze, synthesis, and creating innovation to improve 
learners potentials. 
 
 
 
 

 



      มคอ. 2   

59 
 

467 262  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู 2(2-0-4) 
 (Moral Ethics and Code for Teachers) 

  หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภา
ก าหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จิตส านึกสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละต่อสังคม 
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Principles of good governance, morals, ethics, and code of conduct for 
teachers, teacher’s ethics as set by The Teacher’s Council of Thailand, being good 
models, honesty dedication to society, following professional ethics. 
 

467 357  ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ                                     2(1-2-3) 
 (Senior and Rover Scouts) 

 ประวัติความเป็นมาของกิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทย พระราชบัญญัติลูกเสือ 
หลักสูตรวิชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ การจัดตั้งและบริหารจัดการกองลูกเสือ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

                  มีการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ 
 History of the world and Thai scout; act on scout; curriculum of senior and 
rover scouts; establishment and management division of scout; senior and rover 
scouts activities in secondary schools. 

                Field trip and training required. 
 
467 359   กฎบัตรอาเซียนทางมรดกวัฒนธรรม 2(2-0-4)                                                           
 (ASEAN Decoration on Cultural Heritage) 

 ประวัติความเป็นมา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน กฎบัตรอาเซียน 
ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ไทยกับบทบาท
ด้านต่าง ๆ ในอาเซียน และผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  
 History of the ASEAN community, goals and objectives, basic principles, 
ASEAN charters, ASEAN Political-Security Community (APSC) , ASEAN Socio-Cultural 
Community (ASCC) , ASEAN Economic Community (AEC) , ASEAN community and 
cooperation with other regions, different roles of Thailand in ASEAN and impact of 
the  ASEAN community. 
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467 464  จริยศึกษา                                   3(2-2-5) 
 (Moral Education) 

 ความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ที่มา ความส าคัญของค่านิยม จริยศาสตร์ และจริยธรรม 
องค์ประกอบของค่านิยม และหลักจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรม ทรรศนะของค่านิยมและ
จริยธรรมในบริบทศาสนา สิ่งแวดล้อม  สังคม วัฒนธรรม และความเป็นพลเมือง รูปแบบและ
วิธีการพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม ตลอดจนออกแบบและฝึกปฏิบัติการปลูกฝั งและสร้างเสริม
ค่านิยมและจริยธรรม 

  มีการศึกษานอกสถานที ่
 Meanings, characteristics, scope, background, importance of values, ethics 
and morals, components of values and morals; moral problems, attitudes of values 
and morals in contexts of religion, environments, society, culture, and citizenship; 
patterns and approaches to developing values and morals, and design and practice 
of cultivation of values and morals. 

                 Field trips required. 
 
468 101   นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา    3(2-2-5) 
              (Information and Communication Technology and Innovation for Education) 

  หลักการ แนวคิด  การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติการ
ออกแบบ สร้าง ประยุกต์ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ การน าไปใช้และประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
  Principles, concepts, designs, application and evaluation of media and 
information technology innovation for learning; use of innovation and information 
technology for education:  designing, creating and applying learning resources and 
networks; Implementation and evaluation of media and information technologies 
for learning. 
 

469 100 การศึกษาตลอดชีวิต                                      3(3-0-6) 
 (Lifelong Education) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัด
การศึกษาในชุมชน โดยเน้นการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เครือข่ายการเรียนรู้ 
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
 Concepts of lifelong education including formal, non- formal, and informal 
education; Learning process management following the concepts of lifelong 
education and education for community with an emphasis on non- formal and 
informal education; Learning network; application of local wisdom, types of 
educational patterns according to National Education Act. 
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469 151 การศึกษาตามอัธยาศัย                                                  2(2-0-4) 
 (Informal Education) 

 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งของ  รัฐ  เอกชน บุคคล  ชุมชน  สื่อมวลชน  และ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การเชื่อมโยงการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอก
ระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต 
 Goals and objectives of informal education, patterns, characteristics, and   
management of informal education organized by government, private organizations, 
individuals, communities, mass media and other learning resources; the integration 
of  informal education, formal  education and non- formal education; structural 
analysis based on the concept of lifelong education. 

 

469 252 กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์                                   2(1-2-3) 
   (Creative Learning Processes) 

 แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กระบวนของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความ
สร้างสรรค์ วิธีการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Concepts and theories of learning; principles and processes of creative 
learning; creative thinking processes, creative learning management and learning for 
creation, methods of learning to develop creative thinking skills, examples of 
creative learning activities from various learning sources. 
 Field trip required. 

 
469 280 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา                                      2(1-2-3) 
 (Local Wisdom for Education) 

 ลักษณะและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
แขนงต่าง ๆ การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Characteristics and importance of local wisdom of Thailand, various types of 
valued local wisdom, study of local wisdom, processes of learning and passing on 
the local wisdom, the use of local wisdom to establish learning networks and 
promoting participation in education management. 

  Field trips required. 
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470 206 เด็กและวัฒนธรรมร่วมสมัย 2(1-2-3) 
 (Children and Contemporary Culture) 

 วัฒนธรรมร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อเด็ก ประเด็นเกี่ยวกับเด็กที่ถูกน าเสนอใน
วัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการ เพศสภาพ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ศาสนา หรือ
ค่านิยมต่าง ๆ การใช้เนื้อหาที่ปรากฏในวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งจากเพลง ภาพยนตร์ นิตยสาร 
หนังสือ การ์ตูน กีฬา ของเล่น เกม เครื่องแต่งกาย และอาหารเครื่องดื่ม ในฐานะเครื่องมือการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของเด็กอย่างบูรณาการ 
 Effects of contemporary culture in the 21 st century on children ; the 
representation of ch i l d r en ’ s  i s s u e s  i n  contemporary c u l t u r e  in aspects of 
development, gender, families, schools, communities, religions, or values ; using 
content from contemporary culture through music, films, magazines, books, 
comics, sports, toys, games, clothing , and food/drinks as effective tools for 
children’s integrated learning. 

 
470 314 รอยต่อทางการศึกษา     1(1-0-2) 

   (Educational Transitions)   
  ช่วงรอยต่อส าคัญของผู้เรียนในระบบการศึกษาไทย ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ปัจจัยที่กระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบนโยบาย 
โครงการ และรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือช่วยผู้เรียนในช่วงรอยต่อทางการศึกษาต่าง ๆ  
 Major transitional points of students in Thailand’s education system 
including early childhood education, elementary education, secondary education, 
and higher education, factors that affect students’ learning performance, designs of 
policies, projects, and instructional models to help students transition more 
successfully. 

 

 
 

471 313 ลูกเสือ เนตรนารี ส ารองและสามัญ 
(Cub Scouts and Scouts) 

2(1-2-3) 

     ประวัติความเป็นมาของกิจการลูกเสือโลก และลูกเสือไทย พระราชบัญญัติลูกเสือ 
หลักสูตรวิชาลูกเสือ เนตรนารี ส ารองและสามัญ การจัดตั้งและบริหารจัดการกองลูกเสือ การจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ส ารองและสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา  

     มีการการฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่ 
     History of the world and Thai scout, act on scout, curriculum of cub scouts, 

and scouts, establishment and management division of scout, cub scouts and 
scouts activities in elementary schools. 

       Field trip and training required. 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
             ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 
  (1)  ทักษะในการฝึกปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ  
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านั้นในชั้นเรียนจริง 
                  (2)  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม นอกจาก
งานสอนแล้วยังมีงานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาตนและสังคม จัดท าโครงการพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพครู และท าวิจัยในชั้นเรียน 
                  (3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
                  (4)  มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้ 
                  (5)  มีความกล้าในการแสดงออก  และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา 
                     ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย 

4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
ฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 300 ชั่วโมง (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

ฝึกทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน 150 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

ฝึกทักษะการท างานธุรการ งานปกครอง และงานพัฒนา
สถานศึกษาอ่ืนๆ  

150 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

    
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
             หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัย ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 
หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน /
งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัย ที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น     
และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้        
 5.3  ช่วงเวลา            ชั้นปทีี่ 5 ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย 
    5.4  จ านวนหน่วยกิต    นับรวมเป็นภาระงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
                จ านวน   6   หน่วยกติ  ต่อภาคการศึกษา 
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 5.5  การเตรียมการ 
        (1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
        (2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา       
         (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า  
        (4) มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1) ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อ และเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
        (2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจัย   จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอตามระยะเวลา 
        (3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
        (4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
        (5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
        (6) ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วม
ฟังการน าเสนอผลการศึกษา 
        (7) ผู้ประสานงานรายวิชาน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชา    
ทุกคน  ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศึกษาศาสตร์จะได้ศึกษาความรู้ ทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
ทฤษฎี และวิธีสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังจะได้รับความรู้ด้านบุคลิกภาพ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง และด้านความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ 1. สอนเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากเป็น
บุคลิกภาพอย่างแรกที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ          
หากนักศึกษาซึ่งจะเป็นครูในอนาคตไม่มีความเชื่อมั่นที่จะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษย่อมจะเป็นครูภาษาอังกฤษที่ดีไม่ได้ อาจารย์ผู้สอน
จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาโดยการให้โอกาสในการฝึก
ทักษะภาษาตลอดเวลาโดยการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
2. สอนเรื่อง การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการเป็นครู 
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัว
ในการท างาน เช่นในรายวิชาที่นักศึกษาต้องจัดโครงการอัน
จะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ภาควิชาหรือคณะเพ่ือขออนุมัติ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอุปกรณ์
โสต             ฝ่ายยานพาหนะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. รายวิชาหนึ่งที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกคนต้องเรียน      
ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
วิชาชีพครู  
2. ปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อเยาวชนหรือผู้ เรียนของ
นักศึกษาในอนาคต  
3. นอกจากนี้ ผู้สอนวิชาอ่ืนๆ ได้สอนหรือจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในชั้นเรียนอีกด้วย 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมี
การก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้ทุก
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
คนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา     
เข้าเรียนสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น นักศึกษาต้องยอมรับผลในการกระท า
ของตนเองเสมอ 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 1. สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่างการสอน 
2. ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏใน
ต าราเรียน 
3. ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญา
ไทยด้านการใช้และการสร้างสรรค์ภาษา  
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่าง ๆ ที่
มีความหลากหลายและน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือ
สถานที่จริง 
5. อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม 
6. สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ใน
ปัจจุบัน 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
    2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
    3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    4) มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
    5) มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
    6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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     2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
       1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ 
การมีจิตส านึก ที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต 
       2) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ 
       3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรก
และยกตัวอย่างจากเรื่องที่อ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 
       4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า 
และตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่น 
       5) ยกตัวอย่างเพ่ือชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีส านึกในตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน
และการเข้าใจโลก 
       6) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 
     2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
       1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 
       2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  ในชั้นเรียน เช่น 
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
       3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษค าตอบและงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย 
       4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ 
       5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
  2.1.2. ด้านความรู้ 
           2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
       2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
       3) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
     2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        1) บรรยายเนื้อหาความรู้  ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน 
      2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 



      มคอ. 2   

68 
 

       3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 
       4) แนะน าต าราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
       2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน   
การปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
       2) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
       3)   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน 
  2.1.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
           2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) มีความคิดสร้างสรรค์ 
        2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
        3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 
 
      2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน เรียงความ และ
ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
       2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนและในชีวิตประจ าวัน 
       3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย  
       4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ 
      2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือ        
การอภิปรายในชั้นเรียน 
       2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการพฤติกรรมในชั้นเรียน 
       3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 
  2.1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       1) มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
        2) มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
       3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
       4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม   
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     2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ     
     1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
       2) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
       3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันใน      
ชั้นเรียน 
       4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภาวการณ์เป็น
ผู้น าและผู้ตาม 
     2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
       1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการท างานกลุ่ม การพูดน าเสนองานตาม
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 
       2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในชั้นเรียน  
       3) ประเมินจากการสังเกตการท างานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการ
ร่วมกลุ่ม 
 
  2.1.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
       1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
       3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล  
     2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะ   
ในการสื่อสาร 
       2) แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 
       3) แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีระบบ 
       4) ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 
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     2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
       1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ 
       2) ประเมินจากการน าเสนอความคิด รายงาน 
       3)    ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม 
  2.1.6.  ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
     2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
และสากล 
       2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
       3) มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
     2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่างการสอน 
        2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในต าราเรียน 
       3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้และ
การสร้างสรรค์ภาษา  
       4) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายและน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง 
       5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม 
       6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน 
 
     2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค 
       2) ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย          
ในชั้นเรียน 
       3) ประเมินจากการน าเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษาน าเสนอ 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
      2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม บนมาตรฐานการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
    2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
    3)  มีความใฝ่รู้และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ  
   2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
           2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ทุจริต      
ในการสอบ ไม่คัดลอกงานผู้อืน่ 
           3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม          
โดยแต่งกายถูกระเบียบ เข้าเรียนตรงเวลา มีเวลาเรียน 80% และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วน 
    4) ฝึกให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยการท างานกลุ่ม 
    2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          1) ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย 
           2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนดและการ     
เข้าร่วมกิจกรรม 
           3) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
    4) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกของนักศึกษาต่อผู้อ่ืนทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 2.2.2 ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
และสาขาวิชาชีพเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม บนมาตรฐานความรู้ด้านวิชาการที่ครอบคลุมสิ่ง
ต่อไปนี้ 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู 
ความเป็นครู การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
          2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
       3) มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งวิจัยทางการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา วิชาเอกและการศึกษาพิเศษ 
       4) มีความรู้และความสามารถในการจัดการชั้นเรียนและการจัดสิ่งแวดล้อม    
เพ่ือการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
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         5) มีความรู้และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
       6) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะ
ส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
       7) มีความรู้ ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 
                8) มีความรู้ ความเข้าใจภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
                9) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย 
และวัฒนธรรมนานาชาติ 
   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) ใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้น
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
           2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           3) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยจ าลองสถานการณ์จริง เชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ หรือศึกษาดูงาน 
   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) การทดสอบย่อย 
           2) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 
           3) ประเมินตามสภาพจริง เช่น การท ารายงาน ชิ้นงาน การน าเสนองาน        
การปฏิบัติงาน ฯลฯ 
    4) ประเมินจากการอภิปรายรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
      2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องมีความสามารถและความเข้าใจในการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม   
โดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัย
ผู้เรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
    2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก 
และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
    3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
และมีวิสัยทัศน์ 
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    4) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 
    5) สามารถเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) การศึกษาค้นคว้า 
           2) การน าเสนองาน  
           3) การอภิปราย 
    4) การปฏิบัติงานและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
           5) การท ากรณีศึกษา 
   2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) การสอบด้วยข้อสอบแบบอัตนัยที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
           2) การประเมินตามสภาพจริง 
        2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ รวมถึงรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในอนาคต โดยต้องครอบคลุมประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้   
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้ เรียนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาด้วยความเข้าใจและความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
    2) มีความเอาใจใส่ดูแล รับฟังปัญหาของผู้เรียน มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
    3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
           2) เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและกับบุคคล   
ที่เก่ียวข้อง 
   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
                1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม            ใน
สถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
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           2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้          
ที่หลากหลาย 
           3) การประเมินความสามารถในการท างานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค ์
        2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาชีพเพ่ือใช้ประกอบ
อาชีพและพัฒนาสังคม บนมาตรฐานที่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) มีความไวในการวิเคราะห์  เข้าใจ และสรุปความคิดรวบยอดของข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  
    2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย 
เลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างด ี
    3) มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
พูด การเขียนและการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
    2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์         
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล     
ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
           2) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลาย 
           3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการ
เลือกใช้สารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอที่เหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหา 
   2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) ประเมินผลจากแบบประเมินทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียน 
           2) ประเมินจากความสามารถของผู้เรียนในการอภิปรายถึงข้อจ ากัด เหตุผลใน
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่างๆ ในการน าเสนอในชั้นเรียน 
           3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย หรือการท าโครงงาน 
        2.2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 



      มคอ. 2   

75 
 

   นักศึกษาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยต้อง
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
   2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบหลากหลาย     
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 
    2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ เรียนที่
หลากหลายทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 
    3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการ  
   2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
          1) ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           2) การฝึกปฏิบัติจริง 
   2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
          1) การสอบ 
           2) การปฏิบัติงาน 
           3) ผลงาน 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
 (Curriculum Mapping) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
  1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
  1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
  1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
  1.6 สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
  2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
  3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
  3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
  4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
 6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
  6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
  6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา  
  6.3 มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์   
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวชิาภาษา                       

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                       

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                       

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                       

082 101 มนุษย์กับศิลปะ                       

082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์                       

082 103 ปรัชญากับชีวิต                       

082 104 อารยธรรมโลก                         

082 105 อารยธรรมไทย                       

082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                       

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

                                                 ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์   
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
และการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                       

082 109 ดนตรีวิจักษ์                       

082 110 ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข                       
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                       

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพนัธ์                       

083 103 หลักการจัดการ                       

083 104 กีฬาศึกษา                       
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย                       

083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซยีน                       

083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                       

083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                       

083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค ์                       

083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสรา้งสรรค ์                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์   
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
และการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

083 111 ประสบการณ์นานาชาต ิ                       

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                       

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                       

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ                       

084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                       

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร                       

084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน                       

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม                       

084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                       

084 107 พลังงานในอาเซียน                       

084 108 โลกและดาราศาสตร ์                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์   
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
และการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

ศึกษาท่ัวไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา  

465 251 หลักวาทการ                         

466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง                       

466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ                       

467 253 ชุมชนศึกษา                       
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4.  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

หมวดวิชาเฉพาะ  

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                 1) มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
   2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
   3) มีความใฝ่รู้และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 2. ด้านความรู้ 
  บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมตามหัวข้อต่อไปนี้ 
                 1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู ความเป็นครู 
การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
    2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก  
      3) มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้และ 
จัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งวิจัยทางการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา วิชาเอกและการศึกษาพิเศษ 
      4) มีความรู้และความสามารถในการจัดการชั้นเรียนและการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ใน
แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
   5) มีความรู้และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทางการศึกษา ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
   6) มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
   7) มีความรู้ ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับทักษะทางภาษาอังกฤษ 
   8) มีความรู้ ความเข้าใจภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
   9) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
นานาชาติ 
 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงท าความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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   2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ 
   4) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
   5) สามารถเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม 
   2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
   3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งท่ี
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
   2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
   3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
 

 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ ( Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์
   2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนที่หลากหลายทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
   3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผดิชอบรอง 
 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. ด้าน 
คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 

 
 

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

461 101 หลักและระบบการจดัการศึกษา     
 

 
  

 
   

 
    

        
 

461 207 มนุษย์สัมพันธ์ในการบรหิาร                            

461 301 การนิเทศการศึกษา                            

461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน                             

461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                      

462 104 การมัธยมศึกษา                           

462 200 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                           

462 201 การพัฒนาหลักสูตร                            

462 202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                                                                                    

462 204 การสอนโครงงานในโรงเรียน   
   

                     

462 303 ฝึกปฏิบัติการสอนในห้องทดลอง   
   

                     

463 201 จิตวิทยาการศึกษา                                

463 202  การแนะแนวเบือ้งต้น                            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผดิชอบรอง 
 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. ด้าน 
คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 

 
 

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

463 308 การศึกษาพิเศษ                           

464 101 การศึกษาไทยประยุกต ์                           

464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา                                                                        

464 233 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพ                                

464 234 เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา                            

464 235 อัตลักษณ์ศึกษา                           

464 240 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                            

4 330 การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้                            

464 350 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                     

465 351 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นครู                             

466 100 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                           

466 111 การพัฒนาการฟังและพูดภาษาอังกฤษ                           

466 203 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1                           

466 204 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2                           

466 205 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผดิชอบรอง 
 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. ด้าน 
คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 

 
 

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

466 231 การแปล                            

466 251 สัทศาสตรภ์าษาอังกฤษ                           

466 252 โครงสร้างภาษาอังกฤษ                           

466 261 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน้                           

466 262 นวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ                           

466 263 กวีนิพนธ์คัดสรรภาษาองักฤษ                           

466 271 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอน
ภาษาอังกฤษ  

    
 

 
 

 
 

       
 

 
 

      
 
 

 
 

 
 

   

466 320 การเสนอผลงานภาษาองักฤษ                            

466 321 การคิดเชิงวิพากษ์และการพูดภาษาอังกฤษ                                

466 331 การอ่านและการคดิวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษ                           

466 353 ระบบค า                           

466 371 วิธีสอนภาษาอังกฤษ                           

466 373 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ                           

466 374 บทละครส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ                           

466 375 กิจกรรมส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ                           

466 376 โครงงานภาษาอังกฤษ                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผดิชอบรอง 
 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. ด้าน 
คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 

 
 

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

466 377 การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษ                           

466 378 การวัดและประเมินผลการเรยีนภาษาอังกฤษ                           

466 379 การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ                           

466 381 ภาษาอังกฤษธุรกิจ                           

466 382 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                           

466 383 วิจัยการสอนภาษาอังกฤษ                           

466 384 การเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อและสมัคร
งาน 

                          

466 441 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                           

466 451 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น                           

466 452 ภาษากับสังคม                              

466 453 การเรียนรูภ้าษาอังกฤษและแรงจูงใจ                           

466 454 การรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาทีส่อง                           

466 476 สัมมนาการสอนภาษาองักฤษ                            

466 477 ภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา                            

466 480 การพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนท้องถิ่น                            

466 482 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับครสูอนภาษาอังกฤษ                           



      มคอ. 2   

87 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                ความรับผดิชอบรอง 
 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. ด้าน 
คุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 

 
 

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

466 501 ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1                           

466 502 ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2                           

467 216 การศึกษากับสิ่งแวดล้อม                                    

467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู                              

467 262 คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู                                                                  

467 357 ลูกเสือ เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ และวิสามัญ                             

467 359 กฎบัตรอาเซียนทางมรดกวัฒนธรรม                           

467 464 จริยศึกษา                           

468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อสารการศึกษา                            

469 100 การศึกษาตลอดชีวิต                             

469 151 การศึกษาตามอัธยาศัย                            

469 252 กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์                           

469 280 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา                           

470 206 เด็กและวัฒนธรรมร่วมสมัย                             

470 314 รอยต่อทางการศึกษา                              

471 313 ลูกเสือ เนตรนารีส ารองและสามัญ                                                                     
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่อง กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาทวนสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้  
  2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชาให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
รายวิชาตามลักษณะเฉพาะของรายวิชามีคณะกรรมการโดยผ่านการก าหนดจากที่ประชุมภาควิชาฯพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนรวมทั้งก าหนดเป้าหมายที่ผู้เรียนพึงจะได้รับในแต่ละ
รายวิชาจัดท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนต่อไป 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ปีและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงาน
ผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง  และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

 2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะ เวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 

 2.2.2 การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต     โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1ปีที่ 5 เป็นต้น 
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         2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
         2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ 
         2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน  รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
         2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ   ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา  
             2.2.7 พิจารณาผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้  เช่น  จ านวนสิทธิบัตร  จ านวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น  
             2.2.8 การประเมินของนักศึกษาปัจจุบัน ในแง่ของความเหมาะสมของหลักสูตร และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง           

 (1) ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดไม่น้อยกว่า  166 หน่วยกิต 
 (2) ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 และค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ของสาขาวิชาเอก ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1   ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    1.2   จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการน าไปพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เช่น การประชุม การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
    1.3   สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
          2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
    2.1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
    2.1.2 เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผล
ให้ทันสมัย 
    2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
         2.1.4 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและการศึกษา
ต่อ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
    2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
    2.1.6 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
    2.1.7 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
 2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
    2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ด้านการศึกษาภาษาอังกฤษที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันโดยสอดแทรกคุณธรรม 
         2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา   สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือการเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
    2.2.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ เพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ   
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    2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
    2.2.5 จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
    2.2.6 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกลุ่มท าวิจัยในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
    2.2.7 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
     2.2.8 พัฒนาคณาจารย์ด้านการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เพ่ือ
ความก้าวหน้าในการเป็นผู้บริหาร 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

 เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จึงมีการบริหารจัดการหลักสูตรในรายละเอียด ดังนี้ 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
จ านวนอย่างน้อย 5  คน 

การตรวจสอบคณุวุฒิ คุณสมบัติ 
อาจารย์ให้มมีาตรฐานตามเกณฑท์ั้ง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 
จ านวน 5 คน 

รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
จ านวน 5  คน 

2. คุณวุฒิและคณุสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 

ตรวจสอบคุณวุฒิ และคณุสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณวุฒิ และคณุสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
อาจารยผ์ู้สอน และอาจารย์พิเศษ 

3.การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดรอบระยะเวลาการปรับปรงุ
หลักสตูร ทุก 5  ปี โดย คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรก าหนดกรอบเวลา 
และกรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสตูรที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา คุรสุภา 
และผู้ใช้บณัฑิต 

 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ก าหนดคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซึง่
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง ปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

1. คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวน บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมี
คะแนนในระดับไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5 

2. การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา การติดตามผลบณัฑติที่ส าเร็จศึกษา  
ที่ได้ งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่
มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษามีงานท าหรือ
มีกิจการของตนเองทุกคน  
(ยกเว้น ศึกษาต่อ  เกณฑ์ทหาร 
อุปสมบท) 
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นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับ บัณฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษาในปี
การศึกษานั้น 

 

3. นักศึกษา 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ

นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
3.1 การรับนักศึกษา 
   1. การรับนักศึกษา 
   2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

หลั กสู ต รมี ร ะบบและกล ไ กการรั บ
นักศึกษา ดังนี้   
   1) ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของ
นักศึกษา 
   2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
   3) ด าเนินการจัดสอบและประกาศ 
ผลสอบ  
   4) นักศึกษารายงานตัว  
   5) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
โดยคณะ และสาขาวิชา  
   6) การทดสอบความรู้ 
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
   7) ประเมินและสรุป 
ทบทวนกระบวนการการรับนักศึกษา 
   8) น าแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวน 
การรับนักศึกษาไปปรับใช้ ในการวางแผน
รับนักศึกษาครั้งต่อไป 

1. นักศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
2. ความพร้อมของนักศึกษาที่จะ
ศึกษาในหลักสูตร  และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่แตกต่าง 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
    1.  ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ดู แ ล ใ ห้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี 

หลักสูตรมีระบบและกลไกลการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ค วบ คุ มดู แ ลก า ร ให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการแนะ
แนวแก่นักศึกษาในหลักสูตร     
   1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
   2) อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดเวลาในการ
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดช่ัวโมงใน
การเข้าพบ (Office hours)  
   3) สรุปผลการให้ค าที่ปรึกษา 

นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และ
มีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบ
อ า ชีพ ใน อน า ค ต  แ ล ะ ส า เ ร็ จ
การศึ กษาภายในระยะ เวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร 
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   4) ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยนักศึกษา 
   5) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร น า
ผลการประ เมิ นความพึ งพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและแบบ
บันทึกการให้ค าปรึกษาเพื่อน าพัฒนา
ปรับปรุ งกระบวนการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา           

2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตรมีระบบและกลไก ตามขั้นตอน
ต่อไปนี ้
   1) ให้นักศึกษาท าแบบส ารวจความ
ต้องการเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และผลการปฏิบัติงานจาก มคอ.7 มา
สรุปหาแนวทางการออกแบบกิจกรรม  
   2)  ประ ชุมออกแบบกิจกรรมและ
โครงการ แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ  (1)  
กิจกรรมและโครงการภายใต้แผนการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ (2) 
สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมใน มคอ.3 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 วิชา 
   3) ประเมินผล  
   4) ทบทวนการด าเนินงาน ปรับปรุง
แผนด าเนินงาน 
   5) น าแนวปฏิบัติที่ดีมาด าเนินการตาม
วงจร PDCA 

จ านวนกิจกรรมและรายวิชา (มคอ.
3) ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    1.  การคงอยู่ของนักศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกลการรายงาน
ผลการคงอยู่ของนักศึกษา ตามขั้นตอน
ต่อไปนี ้
  1) การรายงานตัวและการปฐมนิเทศ
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ    
   2) จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษา    
   3) ส ารวจการคงอยู่ของนักศึกษาเป็น
รายปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจ
การคงอยู่ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา  

จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในหลักสูตร 
ทุกปีการศึกษา  
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   4) สรุปผลและรายงานผลการคงอยู่ของ
นั กศึ กษาต่ อคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร 
   5) รายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
ต่อคณะฯ 

    2. การส าเร็จการศึกษา 1.  สรุปผลการส า เร็ จการศึกษาของ
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
2. ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการส าเร็จการศึกษา
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป 

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาทุกคน 

    3. ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของหลักสูตรและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

ระบบและกลไกลการความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของหลักสูตรและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา มีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1) ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะฯ 
และระดับหลักสูตร แนะน าช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนกับ
นักศึกษา (กล่องรับความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียน /ระบบออนไลน์ต่างๆ / อ.ที่
ปรึกษา ฯ) 
   2) ตรวจสอบความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียน (ทุกภาคการศึกษา) เพื่อน าเข้าที่
ประชุม (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) 
   3 )  ประ ชุม เพื่ อพิ จารณาแก้ ไ ขข้ อ
ร้องเรียน 
   4) ติดตามผลและส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการบริหารของหลักสูตร ติดตามผล
และแจ้งผลการแก้ไขข้อร้องเรียนต่อ
นักศึกษา  
   5 )  ส า ร วจคว ามพึ งพอ ใจต่ อการ
บริหารงานของหลักสูตรปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
   6) สรุปผลและสังเคราะหป์ัญหาเพื่อวาง
แผนการป้องกันการเกิดซ้ า 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการบริหารงานหลักสูตรและ
จัดการข้อร้องเรียนในระดับไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
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4. อาจารย์ 

 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ 

ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
    1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
   1) วางแผนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
   2) เสนอแผนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
   3) ขออนุมัติแผนการรับและแตง่ตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
   4) ขออนุมัติกรอบอัตราอาจารย์
ประจ าหลักสตูร (กรณีไม่มีกรอบอัตรา) 
   5) ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูร    
   6) ประเมินผลการรับและแต่งตัง้
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อาจารย์ที่มีคณุสมบัติ คณุวุฒิตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ระบบการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสตูรมีการด าเนินการดังนี้  
   1) ประชุมเพื่อวางแผนด าเนินการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
งบประมาณ 
   2) ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
   3) อาจารย์ท ารายงานผลการพฒันา
เสนอ คณะกรรมการบริหารงาน
หลักสตูร 
   4) ทางสาขาวิชาน าผลที่ได้มาเขา้ที่
ประชุมเพื่อสรุปผลและวางแผนในการ
พัฒนาในปีต่อไป 
 
 
 

แผนการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 



      มคอ. 2   

97 
 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
    3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสตูรมีกระบวนการดังนี้  
  1) การวางแผนงบประมาณและแนว
ทางการพัฒนาอาจารย์ในแผนปฏบิัติ
งานของสาขาวิชา 
  2) ส ารวจความต้องการในการพฒันา
ตนเอง 
  3) ให้อาจารย์ส่งแผนการพัฒนา
ตนเอง ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด 
เพื่อให้กรรมการบริหารหลักสตูร
พิจารณา 
  4) อาจารย์ที่พัฒนาตนเองแล้ว 
รายงานผล 
  5) สรุปผลและวางแผนในการพัฒนา
ในปีต่อไป 

แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

4.2 คุณภาพอาจารย์และ ผลลัพธ์ที่
เกิดกับอาจารย์  
    1. ระบบการพัฒนาอาจารย์ใหม้ี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

1. ประชุมวางแผนเพื่อส่งเสรมิให้
อาจารยผ์ลิตผลงานทางวิชาการ 
2. ส ารวจผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์แตล่ะท่าน ความต้องการใน
การพัฒนาผลงาน 
3. ส่งเสรมิสนับสนุนให้อาจารย์
ด าเนินการ จดัท าผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบต่างๆ 

มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

    2. ระบบการพัฒนาอาจารยด์้าน
การต่อยอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 

1. ประชุมวางแผนการวิธีการ
ด าเนินการส าหรับการพัฒนาอาจารย์
ในด้านการต่อยอดองความรู้และ
พัฒนาประสบการณ์ในศาสตร์ของ
ตนเอง 
2. ส ารวจความต้องการของอาจารย์
เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ในรูปแบบ
ต่างๆ  
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในด้านการต่อยอดความรู้ 
และเพิ่มพูนประสบการณ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การอบรม การศึกษาระยะ
สั้น การศึกษาดูงาน เป็นต้น   

อาจารยไ์ด้รับการพัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการ

ด าเนินการดังนี้ 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
    1. การออกแบบหลักสูตร และ
สาระรายวิชาในหลักสูตร 

   1) หลักสูตรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสตูร 
   2) จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาหลักสตูร 
   3) ศึกษาและส ารวจข้อมลูเพื่อการพัฒนา
หลักสตูร 
   4) จัดท าร่างหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อ
เตรียมการวิพากษ์หลักสตูร  
   5) ก าหนดและท าค าสั่งแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ 
เพื่อวิพากษ์หลักสูตร 
   6) ด าเนินการวิพากษ์หลักสตูร 
   7) ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร 
   8) น าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูรระดับมหาวิทยาลัย และพิจารณาอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดเอกสารหลักสูตร 
มคอ. 2 

2. การปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมยั
ตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขา
นั้นๆ 

  1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของหลกัสูตรตาม
ข้อก าหนดการด าเนินการทุกปีการศึกษา  
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณา
เนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย (โดยเลือก
อย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาคการศึกษา 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม
ช้ีแจงกับอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย 
   4) อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ให้มีกิจกรรม
การเรยีนการสอนที่สอดคล้องและทันสมัยกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

มคอ.3 ที่มีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย 

3. การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

การจัดผู้สอนตามกระบวนการ ดังนี้  
   1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม 
เพื่อก าหนดผูส้อนประจ ารายวิชา ซึ่งพิจารณา
จากข้อมูลต่างๆ คือ ความรู้และความสามารถ 
ประสบการณ์การสอน ความเช่ียวชาญใน
รายวิชา ฯลฯ จ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนดให้เป็นไป

ตารางสอนและรายชื่อผู้สอน 
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ตามภาระหน้าท่ีหลัก ซึ่งก าหนดไวใ้นกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
   2) หลักสูตรเปดิรายวิชาตามแผนการเรยีน
ผ่านระบบบริการการศึกษา 
(www.reg.su.ac.th) ของมหาวิทยาลัย 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูร แจ้งผูส้อน
รับทราบและผูส้อนจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ. 4 
ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณา 
ภายในระยะเวลาที่คณะวิชาก าหนด 

4. การก ากับติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 

การก ากับติดตามการจัดท ามคอ. 3 และ มคอ. 4 
ตามกระบวนการดังนี ้
   1)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณา 
ตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตาม มคอ.2 
ของหลักสูตร และรายงานผลของรายวิชาจาก 
มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ในกรณีที่มี
การจัดการเรยีนการสอนในรายวิชานั้นแล้ว) โดย
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ต้อง
ค านึงถึงการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
   2) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.3 และ 4 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
(ถ้ามี) และจัดส่งหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
หลักสตูรก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
พิจารณาแล้วน าเสนอต่อคณะฯ และน าเผยแพร่
ในระบบบริหารการศึกษา 
 

เอกสาร มคอ. 3 และ 4  ตาม
รายวิชาที่เปิดการเรยีนการสอน 

5. การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบรูณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
การท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม
อาจารยผ์ู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อช้ีแจงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ 4 
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจัดท า
โครงการทีส่่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรยีน
การสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
โดยการบูรณาการงานวิจัย หรือบริการวิชาการ 
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และระบุการ

มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ท่ีมี
การบูรณาการกับการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการทางสังคม 
หรือการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ปฏิบัติ หรือการพัฒนาทักษะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรตดิตามการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว ้
   4)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะต่อผูส้อน 

5.2  การประเมินผลผู้เรียน  
    1. การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประเมินผลมจีุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ไดข้้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment 
for learning) ซึ่งด าเนินการดังนี้  
   1) ผู้สอนด าเนินการวัดและประเมินผูเ้รียน
ตามที่ก าหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ. 4 ท้ังนี้ การ
วัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
   2) ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมินผลการเรยีนรู้
และจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรภายในระยะเวลา
ที่คณะวิชาก าหนด  
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรก ากับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในแต่ละรายวิชา และพิจารณาทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยประเด็นในการ
พิจารณาได้แก ่
 
           3.1 ผลการเรียน อาจารย์ผู้สอนจะต้อง
รายงานผลคะแนน และ รายงานผลการตดัเกรด
โดยระบุว่าเป็นระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 
           3.2 ผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ที่สอดคล้องกับรายวิชา โดย
พิจารณาจาก มคอ. 3 ,4 ,5 และ 6 และ
หลักเกณฑ์การประเมินผลตามที่หลักสูตรระบุไว้
ใน มคอ.2 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 

ผู้เรยีนมีผลการเรียนรู้และ
คุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

    2. การตรวจสอบการประเมินผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษา 
    3. การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) 
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   4) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.5 และ 6 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
(ถ้ามี) และจัดส่งหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
   5) หลักสูตรน าผลการประเมินผลการเรียน
เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับคณะฯ 
เพื่อทวนสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะแจ้งผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ
ผ่านระบบบริหารการศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร  ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง

ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน

การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ซึ่งการด าเนินการของหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพ 

ดังนี้ 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    1)  ร ะบบกา รด า เ นิ น ง านของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการด าเนินงาน 
   1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอนน าเสนอ
ข้อมูลต่อคณะวิชา 
2) หลักสูตรมีการก าหนดกฎเกณฑ์ด้าน
การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยให้อาจารย์รับผิดชอบการ
แจ้ งต่ อคณะเมื่ อพบสิ่ งของช า รุ ด
เสียหายหรือขาด 
   3) ส ารวจความต้องการและประเมิน
ความพึ งพอใจของอาจารย์  และ
นักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   4) กรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อน า
ผลความต้องการและความพอใจต่อ

ความพึ งพอใจของอาจาร ย์ แ ล ะ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับการเรียนรู้ในระดับ
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

     2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
     3) กระบวนการปรับปรุงตามผล
กา รประ เมิ นคว ามพึ งพอ ใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
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มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มา 
สรุปผล ทบทวนและเสนอคณะวิชา 
   5) การติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะวิชาในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษา  
   6) วางแผนการด าเนินงานต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2560 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 
2565 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)/สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

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

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2560 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 
2565 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ(ข้อที่1– 5) (ตัว)
ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน 

   หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล

ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 

2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 

2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1    ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 1.1.2    จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
      1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1    นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 1.2.2    อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสามารถตรวจสอบผลการประเมินผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
    1.2.3    คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามาวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 6 ปีการศึกษา เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยจั ดท ารายงานผลการ
ด าเนินการหลักสูตร และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้  

2.1    โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา

ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
2.1.2  คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
2.2    โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้
ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 

2.3    โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
2.3.1  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย แบบสอบถามและ            

การสัมภาษณ์ 
2.3.2  ส ารวจและติดตามการได้งานท าของบัณฑิตใหม่ 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ   คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1    การปรับปรุงรายวิชา 
     จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์จะท าให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา   กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชา
นั้น ๆ ได้ทันที   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงย่อยของหลักสูตร ซึ่งท าได้ตลอดเวลาและไม่มีผลกระทบโครงสร้างของ
หลักสูตรส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะต้องกระท าทุก 6 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 4.2    การปรับปรุงหลักสูตร 
     การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก  และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
   4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
   4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
   4.3.3 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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