
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
---------------------------------------------------------------------- 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education PrograminEnglish 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย    : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Education (English) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.Ed. (English) 

3. วิชาเอก 
- 

4. จ านวนหน่วยกิต :   169 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
   ภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

   - 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554 

 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 9 เมษายน 

2554 

 6.4สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุม  ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
8.2  อาชีพด้านการบริการสังคมในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเช่น มัคคุเทศก์  ล่าม  
8.3  อาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น นักธุรกิจระหว่างประเทศ  

9. ชื่อ  สกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ส าเร็จจาก ปีที่จบ 

1. *นายบัณฑิต  
ฉัตรวิโรจน ์

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (อุดมศึกษา) 
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(การประถมศึกษา) 
(เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัเพชรบูรณ ์
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2550 
2543 
2542 
 
2536 

2. *นายอนุสิษฐ์   
พันธ์กล่ า 

อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

2550 
2547 

3. นางสาวชลชลิตา  แตง
นารา 

อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

2551 
2549 

4. นายถิรวิท   
ไพรมหานยิม 

อาจารย ์ พธ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
 
M.A. English 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
Pune University 

2549 
 
2551 

5. นายสวัสดิ์   จันทร อาจารย ์ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
บางเขน 

2519 

* อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน    
 สอนภาคทฤษฏีและสอนภาคปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการอาคารครุศาสตร์   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่
นักศึกษาเลือก 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                      การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ  ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้เกิดการ
แข่งขันสูง  การท างานต้องเร่งรีบ  มีการแย่งกันท ามาหากิน  แย่งกันเข้าเรียน  การสอบแข่งขัน  เข้าเรียน
เริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นสูงสุดเด็กนักเรียนจึงถูกบังคับให้เรียนตลอดเวลาทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนประกอบกับสังคมไทยเป็นสังคมเปิดกว้างมากขึ้นทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจไทยซึ่งมี
บทบาททางการเมือง ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียมากยิ่งขึ้น เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติ 
บุคคลเทคโนโลยี และการจัดการที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี
ขึ้นกว่าเดิมและในการศึกษาในสังคมปัจจุบัน ความเป็นอยู่ของมนุษย์ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสาระ
ภาษาต่างประเทศทั้งสิ้นโดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศโดยตรง ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจโดยรวมและเศรษฐกิจระดับย่อย การศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงรากฐานของระบบเศรษฐกิจต่างๆจึง
ท าให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน 

11.2 ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์หรือสถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
                      สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันก าลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีผลท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ บทบาท พันธ
กิจและหน้าที่  อีกทั้งโลกในศตวรรษท่ี 21  เป็นสังคมไร้พรมแดน มนุษย์ต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ โลกที่ เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตท าให้คนไทยรับรู้ข่าวสารได้
รวดเร็วขึ้น  วิถีชีวิตความเป็นอยู่  การด ารงชีวิตแบบครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป สังคมมีการเปลี่ยนรูปแบบ
ความสัมพันธ์ ความเอ้ืออารีต่อผู้อื่นลดน้อยลง  วุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นไปในทางยึดมั่นในตนเองสูง  ขาด
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผู้อื่น ในหลักสูตรการเรียนการสอนจึงก าหนดรายวิชาไทยศึกษา ภูมิหลังทางวัฒนธรรม
ของประเทศเจ้าของภาษา ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ือน าไปใช้ ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและ
ต่างประเทศ อันเป็นรากฐานของสังคม และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
                      ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสม  ดังนั้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงเน้นการจัดท าหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียน มีความสามารถในการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้ นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ สร้างความรู้และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตรจึง

เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์ และการใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงค านึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
          พันธกิจของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือการจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ ให้สามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่  และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็น
สาขาวิชาหนึ่งที่คณะครุศาสตร์มีความเชี่ยวชาญ  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ 
สามารถแข่งขันและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ  และได้ผลิตบัณฑิตให้เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา
มาเป็นระยะเวลายาวนาน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น 
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยคณะต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูได้แก่ จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มวิชาวัดผลการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา กลุ่มวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครูและกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอบให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 - 
 13.3 การบริหารจัดการ 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร  ส านักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน
และโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาและความส าคัญ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคน  

พัฒนางานและพัฒนาระบบการท างาน โดยยึดหลักความเสมอภาค ความถูกต้อง ความชอบธรรม  มุ่งผลิต
ครูที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาวิชาชีพครูก าหนด 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีวัตถุประสงค์ท่ัวไป

ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
3. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถ

วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้อย่างดี และสามารถ

ใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยได้ 
8. สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสรจ็ครบถ้วนในรอบการศึกษา (5 ปี) 
 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่ามาตรฐานวิชาชีพที่ครุสภาก าหนด 
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
3.มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียนการสอน 

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3, มคอ. 
5) 
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอน 

3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยใหม่ใน
ศาสตร์ของตนเองในศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ของ
องค์กรวิชาชีพ 

1. ติดตามศึกษากาประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของสมาคมวิชาชีพ
และของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
2. ติดตามแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

- รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรพล
ศึกษา 
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร / 
ต ารา / สื่อประกอบการเรียนการ
สอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

-  เอกสาร / ต ารา / สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
-  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 

5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ 
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรบ
ประชุมสัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา / มีส่วนร่วมทาง
วิชาการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

- ระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

- วิจัย / ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการวิจยั / ส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจัย / ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
                    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยการจัดการเรียน
การสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรม 

การบริหารหลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญา
ตรี  

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาปกติท่ี 1  :  มิถุนายน      -    กันยายน 
 ภาคการศึกษาปกติท่ี 2  :  พฤศจิกายน  -    กุมภาพันธ์  
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน    :  มีนาคม    -    พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหาร  
 โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี   

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 - ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาไม่เท่ากัน 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
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 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และโปรแกรมวิชาจัดระบบการปรึกษา แนะ
แนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากโปรแกรมวิชา  ดูแล ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองใน
กรณีท่ีมีปัญหา 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 80 

รวมจ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 400 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - - 400 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี  (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ค่าวัสดุ 212000 424000 636000 848000 1060000 
ค่าใช้สอย 148400 296800 445200 593600 742000 
ค่าตอบแทน 63600 127200 190800 254400 318000 

รวมทั้งสิ้น 424000 848000 1272000 1696000 2120000 
(ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 

  
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   169       หนว่ยกิต 
           3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 

 6 หน่วยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  133 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาชีพครู   53 หน่วยกิต 
         - วิชาบังคับ                                      35 หน่วยกิต 
         - วิชาเลือก                     4 หน่วยกิต 
         - วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     14 หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชาเฉพาะ  80 หน่วยกิต 
         - วิชาบังคับ                                      30 หน่วยกิต 
         - วิชาเลือก                    50 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
  3.1.3 รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารเรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
  บังคับเรียน    6  หน่วยกิต 
 1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
 1551002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร    3(3-0-6) 
  เลือกเรียน    จากวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
 1541001   ทักษะการใชภ้าษาไทย     3(3-0-6) 
 1541002   ภาษาและการสือ่สารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 
 1541003   ภาษาและการสือ่สารในท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
 1561001   การฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 1571001   การฟังและการพูดภาษาจนีเพ่ือการสือ่สาร   3(3-0-6) 
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 1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 

 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
 1001003  พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
 1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ   3(3-0-6) 
 1511001  จริยธรรมกับมนุษย์      3(3-0-6) 
 1511002  ความจริงของชีวิต      3(3-0-6) 
 1521001  พุทธศาสน์                       3(3-0-6) 
 1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นควา้   3(3-0-6) 
 2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์     3(3-0-6) 
 2051001  สนุทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
 2061001  สงัคีตนยิม       3(3-0-6) 
 3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่    3(3-0-6) 

 3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต   
 2501001   เศรษฐกิจสงัคมไทย     3(3-0-6) 
 2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ   3(3-0-6) 
 2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม    3(2-2-5) 
 2521001   โลกาภวิตันแ์ละท้องถ่ินภวิตัน์    3(3-0-6) 
 2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก     3(3-0-6) 
 2541001   มนุษย ์ชมุชน  และส่ิงแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
 2541002การจดัการทรัพยากรท้องถ่ิน    3(3-0-6) 
 2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 2561001   ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป   3(3-0-6) 
 3541001   การเปน็ผูป้ระกอบการ     3(3-0-6) 
 3591001    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 3591002    เศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
 
 4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่
น้อยกว่า  6  หน่วยกิต    
 1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
 1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสขุภาพ    3(2-2-5) 
 4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 
 4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
 4001003  การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)  
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      3(3-0-6) 
 4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
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 4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา  3(2-2-5) 
 4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล  3(2-2-5) 
 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์    3(2-2-5) 
 5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน    3(3-0-6) 
 5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น      3(3-0-6) 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต  แบ่งเป็น  3  กลุ่ม  ดังนี้ 

 1. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต 
  1.1  วิชาชีพครูบังคับ  จ านวน  ไม่น้อยกว่า  35  หน่วยกิต  มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู       

Thai  Language  for  teacher 
2(1-2-3)    

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 
Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge 

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge  

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู      
English  for  Teachers   

3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเป็นครู        
Education and Self Actualization for Teachers  

3(2-2-5) 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร     
Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู้        
Principle of Learning Management 

3(2-2-5)   
 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
Innovation  and  Information  Technology  in  Education 

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา       
Educational  Measurement  and  Evaluation        

3(2-2-5)   

1043002 การวิจัยทางการศึกษา        
Educational Research 

3(2-2-5)   

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู       
Psychology  for  Teachers 

3(3-0-6)   

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration  in  School 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม      2(2-0-4)    
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Inclusive Education 
 

 1.2  วิชาชีพครูเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ       

Academic  Camp  Management  
2(1-2-3)   

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
Classroom  Management  and  Environment for  Learning 

2(1-2-3) 2(1-2-3)   

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1   
Technology for  Teachers  1 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2   
Technology for  Teachers  2 

1(0-2-1) 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน       
Medias  Texts Construction 

2(1-2-3)   

1033203 นวัตกรรมการศึกษา        
Educational Innovation 

2(1-2-3)   
 

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน       
Classroom Research 

2(1-2-3)   

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      
Educational Innovation Research and Development  

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม       
Theories and Group Dynamics Practice 

2(1-2-3)   

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น       
Adolescence  Guidance  Psychology 

2(2-0-4)   

1083002   การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม     
Provision of Early Intervention Services 
 

2(2-0-4)   

 1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน  14  หน่วยกิต 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1       

Practicum  1 
1(90)    

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2      
Practicum  2 

1(90)   

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      
Internship  1 

6(540)    

1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2     
Internship  2 
 
 

6(540)    
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2. วิชาเฉพาะจ านวน  80  หน่วยกิต   
 2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน 30 หน่วยกิต เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1211101 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

Introduction to English Grammar 
3(3-0-6) 

1211102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Linguistics 

3(3-0-6) 

1212101 
 

การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
English Oral Communication 

3(3-0-6) 

1212102 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 
Principles of  English Writing 

3(3-0-6) 

1212103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
English  Language  Learning  Based  on  Learner 

3(2-2-5) 

1213101 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
Teaching English for Primary Education  

3(2-2-5) 

1213102 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
Teaching English for Secondary Education 

3(2-2-5) 

1214101 การทดสอบและวัดผลส าหรับครูภาษา 
Testing Measurements English Teachers  

3(2-2-5) 

1214102 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
Teaching English as a foreign language 

3(2-2-5) 

1214103 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ   
Subject Name Socio-cultural Backgrounds of English-
speaking Countries 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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  2.2 วิชาเอกเลือกเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชา3 กลุ่ม เลือกเรียนไม่น้อยกว่า50 หน่วยกิตต่อไปนี้ 
   2.2.1 กลุ่มทักษะภาษาอังกฤษ 
   2.2.2 กลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
   2.2.3 กลุ่มภาษาศาสตร์และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 

2.2.1 กลุ่มทักษะภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1212201 กลวิธีการอ่านอนุเฉท  

Paragraph Reading Strategies     
3(3-0-6) 

1212202 การเขียนอนุเฉท 
Paragraph Writing       

3(3-0-6) 

1212203 การแปล 1 
Translation 1 

3(3-0-6) 

1213201 การเขียนตามรูปแบบ  
Guided Writing     

3(3-0-6) 

1213202 การอ่านเพื่อการตีความ 
Reading for Interpretation    

3(3-0-6) 

1213203 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 
Mass Media English 

3(3-0-6) 

1213204 การแปล 2 
Translation 2 

3(3-0-6) 

1214201 การอ่านเพื่อความคิดเห็นและเจตคติ  
Critical Reading 

3(3-0-6) 

1214202 การเขียนเรียงความ   
Essay Writing 

3(3-0-6) 

1215201 การน าเสนอภาษาอังกฤษ 
English Oral Presentation  

3(3-0-6) 

1215202 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 
Speaking English in Public 

3(2-2-5) 

1215203 การศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 
Study English Abroad 

3(120) 
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2.2.2  กลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1212301 ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 

Classroom English 
3(3-0-6) 

1213302 การผลิตและการปรับสื่อใช้สอนภาษาอังกฤษ 
Material Adaptation and Production for Teaching English 

3(2-2-5) 

1213301 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ 
Developing of Learning Units for English Lessons 

3(2-2-5) 

1213303 ไทยศึกษา  
Thai Studies 

3(3-0-6) 

1214301 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบทางภาษา 
Construction and Development of Language Tests and 
Tools 

3(2-2-5) 

1214302 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน 
Learning English Though Projects 

3(2-2-5) 

1215301 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
Seminar in Teaching English 

3(2-2-5) 

1215302 ค่ายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
Skills Development though English Camp 

3(135) 

   
2.2.3 กลุ่มภาษาศาสตร์และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ  
   
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
1212401 วรรณคดีเบื้องต้น 

Introduction to Literature 
3(3-0-6) 

1212402 การวิเคราะห์สัมพันธสารเบื้องต้น 
Introduction to Discourse Analysis 

3(3-0-6) 

1213401 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 
Short Stories  

3(3-0-6) 
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1213402 วรรณคดีส าหรับเด็ก 
Children’s Literature 
    

3(3-0-6) 

1213403  การเรียนภาษาด้วยการแสดง 
Language Learning through Drama 

3(3-0-6) 

1214401 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Pragmatics  

3(3-0-6) 

1214402 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์  
Morphology and Syntax 

3(3-0-6) 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6   หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของแต่ละวิชาเอกท่ีก าหนดเป็นเงื่อนไขให้ต้องลงทะเบียนเรียน 
  
 1.4  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
     ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  เลขรหัสวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมาย ดังนี้  
  เลขรหัสสามตัวแรก    หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  เลขรหัสตัวที่  สี ่  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
  เลขรหัสตัวที่ ห้า    หมายถึง   ลักษณะวิชา โดยก าหนดดังนี้  
     เลข  1  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
     เลข  2    หมายถึง  กลุม่วิชาภาษาอังกฤษ 
     เลข  3  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
     เลข  4  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     เลข  5  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     เลข  6  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
     เลข  7  หมายถึง  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  
     เลข  8  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
     เลขรหัสตัวที่ หก และ เจ็ด  หมายถึง  ล าดับรายวิชา  
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาชีพครู)   
  เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู) ประกอบด้วยเลข  7 หลัก
มีความหมาย  ดังนี้ 
  เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง    สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ  คือ 
    100   หมายถึง วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่วิชาใดได้ 
    101   หมายถึง  พ้ืนฐานการศึกษา 
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    102     หมายถึง  หลักสูตรและการสอน 
    103   หมายถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
    104   หมายถงึ  วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 
    105   หมายถึง  จิตวิทยาและการแนะแนว 
   เลขรหัสตัวที่สี่     หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอนหรือล าดับความยากง่าย 
   เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
          หรือสาขาวิชา 
   เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ดหมายถึง  ล าดับก่อนหลังรายวิชาในวิชาของรหัสตัวที่ 
          ห้า 
  ค.หมวดวิชาเฉพาะ 
  เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง  คณะและสาขาวิชา 
  เลขรหัสตัวที่สี่  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอนหรือล าดับความยากง่าย 
  เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
  เลข 1     หมายถึง  กลุ่มวิชาบังคับ 
  เลข 2     หมายถึง  กลุ่มทักษะภาษา 
  เลข 3     หมายถึง  กลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  เลข 4     หมายถึง  กลุ่มภาษาศาสตร์และวรรณกรรม 
          ภาษาอังกฤษ 
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4.ตัวอย่างแผนการศึกษา 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxวิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxxวิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1211101  ไวยากรณ์อังกฤษ 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 

รวม 21 
 

 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxวิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxxวิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
1211102  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

รวม 17 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 
1012101  การศึกษาและความเป็นครู 3(2-2-5) 
1022002การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1212101  การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
1212103  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                ส าคัญ 

3(2-2-5) 

xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
รวม 21 

 
 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
1022201 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

1212102  หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสและช่ือวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3(3-0-6) 
1213101 การสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

รวม 21 
 

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(90) 
1043002 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
Xxxxxxx  เลือกวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
1213102การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x)) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 21 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(90) 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4) 
Xxxxxxx  เลือกวิชาชีพครู 2(x-x-x) 
1214101 การทดสอบและวัดผลส าหรับครูภาษา 3(2-2-5) 
1214102  การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

3(2-2-5) 

1214103  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
             ประเทศเจ้าของภาษา 

3(3-0-6) 

xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 

รวม 20 
 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1004003  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 6(540) 

รวม 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 
 
ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1005004  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 6(540) 

รวม 6 
 
 

ปีท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

1005001  ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 2(2-0-4) 
1005002  ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 2(2-0-4) 
1005101  ภาษาอังกฤษส าหรับครู 3(2-2-5) 
1044002  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
xxxxxxx  วิชาเฉพาะเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 15 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4. เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยและประสบการณ์การสอนของอาจารย์ 

  4.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก ส าเร็จจาก ปีที่

จบ 
ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห์ 

2554 2555 2556 2557 2558 

1 นายบัณฑิต   
ฉัตรวโิรจน ์

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (อุดมศกึษา) 
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(การประถมศกึษา) 
(เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ์
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2550 
2543 
2542 
2536 

10 10 10 10 10 

2 นายอนุสิษฐ์   
พันธ์กล่ า 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2550 
2547 

12 12 12 12 12 

3 นางสาวชลชลติา   
แตงนารา 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

2551 
2549 

12 12 12 12 12 

4 นายถิรวทิ   
ไพรมหานิยม 

อาจารย์ M.A.English 
พธ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

Pune  University 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2551 
2549 

12 12 12 12 12 

5 นายสวัสดิ์   
จันทร 

อาจารย์ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บางเขน 

2519 12 12 12 12 12 

4.2 อาจารย์ประจ า 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก ปีที่จบ ภาระงานสอน ชม. / สัปดาห์ 

2554 2555 2556 2557 2558 

1 นายบัณฑิต   
ฉัตรวโิรจน ์

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (อุดมศกึษา) 
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(การประถมศกึษา) 
(เกียรตินิยม) 

2550 
2543 
2542 
2536 

10 10 10 10 10 

2 นายอนุสิษฐ์   
พันธ์กล่ า 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

2550 
2547 

12 12 12 12 12 

3 นางสาวชลชลติา   
แตงนารา 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

2551 
2549 

12 12 12 12 12 

4 นายถิรวทิ  ไพรมหา
นิยม 

อาจารย์ M.A.English 
พธ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

2551 
2549 

12 12 12 12 12 

5 นายสวัสดิ์  จันทร อาจารย์ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 2519 12 12 12 12 12 

 
*หมายเหตุ ผลงานวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์สอน ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ 
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5.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  การฝึกงาน  หรือ  สหกิจศึกษา  (ถ้ามี) 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  แบ่งออกเป็น  
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  และการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  ดังนี้ 

 5.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  5.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
     1)  สามารถศึกษาและจ าแนกแยกแยะความแตกต่างผู้เรียนได้ตาม 
ศักยภาพ 
     2)  สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ 
     3)  สามรถฝึกปฏิบัติการสอน  ตั้งแต่การจัดท าแผนการสอนปฏิบัติ 
การสอน  ประเมินผลปรับปรุง 
     4)  สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
  5.1.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นเวลา  1 ปี 
     1)  สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
     2)  สามารถประเมิน  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
กับศักยภาพของผู้เรียน 
     3)  สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
     4)  สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 

 5.2  ช่วงเวลา 
ที ่ การฝึกภาคสนาม ใช้เวลา ภาคเรียนการศึกษาของปีการศึกษา 

5.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  ภาคเรียนที่ 2  ของปีการศึกษาที่  3 
5.2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  ภาคเรียนที่  1  ของปีการศึกษาที่  4 
5.2.4 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขา

ภาษาอังกฤษ 
1  ปี ภาคเรียนที่  2 ของปีการศึกษาที่  4 

ภาคเรียนที่  1  ของปีการศึกษาท่ี  5 

 5.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
   5.3.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  1วันต่อสัปดาห์ ตลอด 1 ภาคเรียน 
   5.3.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เต็มเวลา ตลอด 1 ปี  
6.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ข้อก าหนดในการจัดท าโครงงานหรือวิจัยในรายวิชา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือและ
แบบทดสอบทางภาษา และวิชาการผลิตและการปรับสื่อใช้สอนภาษาอังกฤษ 
 

 



หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสรมิบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อความชัดเจนของผู้น า  

โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย  การเข้าสังคม  เทคนิคการเจรจาสื่อสาร  การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศก่อนท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุม่ใน
การท ารายงานตลอดจนก าหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการ
ฝึกให้นักศึกษาไดส้รา้งภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ด ี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรยีนและให้ความรูส้อดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อ
สังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าค าวามผดิเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูด้้วยตนเองโดยการสอนที่ยึด
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบตัิการแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปญัหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างานเป็นทีม  - มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาไดฝ้ึกฝนการท างาน และมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้าหาข้อมลู
เฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงบูรณาการ มาให้ใช้ใน
การแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
 1.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  1.2   มรีะเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
  1.3   มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก 
  1.4   รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.   ด้านความรู้ 
มีความรู้ในศาสตร์ สาขาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปน้ี 
  2.1   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  2.2   เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  2.3   มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
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  2.4   ภาษา 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1   สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
  3.2   สามารถศึกษา วิเคราะหป์ัญหาท่ีซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
 4.   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1   มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและการบริหารการจัดการความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง ความสามารถในการท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
  4.2   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การพัฒนาตนเอง
ด้านอารมณ์ การพฒันาตนเองด้านสังคม 
  4.3   มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รักและภาคภมูิใจในท้องถิ่น สถาบัน 
 5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1   มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ในการด ารงชีวิต 
  5.2   มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  5.3   มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 



28 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                                 
1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย                 

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                 

1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                 

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 

1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 

1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                 

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                 

1001004  ทักษะกระบวนการคดิอย่างวิจารณญาณ                 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย ์                 

1511002  ความจริงของชีวิต                 

1521001  พุทธศาสน์                 

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                 

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                 

2061001  สังคีตนิยม                 

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมยัใหม ่                 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                 

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ                 

2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                 

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิน่ภิวัตน ์                 

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก                 

2541001   มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                 

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                 

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                 

2561001   ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป                 

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                 

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum   Mapping)  จากรายวิชา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   
(=  ความรับผิดชอบหลัก    =  ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                 

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                 

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                 

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                 

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                 

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                 

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักศึกษา                 

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร ์                 

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจดัการข้อมลู                 

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                 

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั                 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                 

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 1.  กลุ่มวิชาชีพครู 
 1.1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ลักษณะสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะการสอน จิตวิทยาการสอน
และการจัดการศึกษารวมทั้งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการเตรียมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจ าการ 
และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ ให้เป็นบุคลากรวิชาชีพในการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณา
การกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน (ในวัยเรียนและนอก
วัยเรียน) และสังคมให้อยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยมีคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 
  1) มีคุณธรรม จรรยาบรรณความกล้าหาญทางจริยธรรม และความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการ   วิชาชีพ  เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  2) มีความอดทนและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
  3) มีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 
  4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะ
ผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
  5) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดและธรรมชาติของศาสตร์ 
  6) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์  รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้และ
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
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 1.2   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
 

ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
1.1คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่
ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุ
สภา 
 

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) เกี่ ยวกับสถานการณ์ ต่ างๆ  ที่
ผู้เรียนจะต้องเผชิญในการด ารงชีวิตและการ 
ประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์
และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อ่ืน
ในสถานการณ์เหล่านั้นหรืออภิปรายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางความคิดเพื่อให้เห็นค่านิยมของ
ตนเองได้ชัดเจนขึ้น 

-  ใ ช้ ก า ร สั ง เ ก ต
พฤติกรรมผู้เรียน การใช้
แบบวัด 
 

2.  ด้านความรู ้   
2.1 หลักการศึกษา ปรัชญา
การศึกษา วิชาชีพครูและความ
เป็นครู 
2.2 จิตวิทยาพัฒนาการและ
จิตวิทยาการศึกษา 
2.3 การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 
2.4 การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู ้
2.5 การจดัการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
2.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส าหรับคร ู
2.7 การสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
2.8 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
2.9 การศึกษาพิเศษ 
2.10 การวิจัยทางการศึกษา 
2.11 การบริหารจัดการศึกษาและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

-  จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการ
สอนล่วงหนา้ และเชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูล
ใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน ด้วยการเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาตา่งๆ มาถา่ยทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในห้องเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษา
นอกสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัยเพือ่พัฒนาทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

-  ใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินชิน้งานหรือ
โครงงาน การท าแฟ้ม
สะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจและประเมินข้อมลู
สารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ในการปฏบิัติงานสอนและ
งานครูรวมทั้งการวนิิจฉัยผู้เรียน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
3.2 สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความ
สลับซบัซ้อนเสนอทางออกและ
น าไปสู่การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน ์

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณการคิดสร้างสรรค์ และการ
แก้ปัญหาโดยใช้การอภิปรายกลุม่ กรณีตัวอย่าง 
สถานการณ์จ าลอง และการสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง 

-   ใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินชิน้งานหรือ
โครงงาน การสังเกต
พฤติกรรมและการ
บันทึกการสะท้อน
ความคิด 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
4.1  มีความไวในการรับความรูส้ึก
ของผู้เรียนด้วยความเข้าใจและ
ความรู้สึกเชิงบวก มีวฒุิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม 
4.2 มีความเอาใจใส่ มีส่วน
ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่าง
ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
4.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความ
รับผิดชอบต่อสว่นร่วมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  
- จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ท างานร่วมกับผู้อืน่ เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลบั
เก่ียวกับการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและ
ความรับผิดชอบในการท างาน 

-ใช้การสังเกตพฤติกรรม  
การประเมินชิน้งานหรือ
โครงงาน  การท าแฟ้ม
สะสมงานและการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(Learning  Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1มีความไว้ในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวมเร็ว ทั้งที่เปน็
ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
5.2 มีความสามารถในการใช้ดลุย
พินิจที่ดีในการประมวล แผล
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวชิาทีส่อนและ
งานครูที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศได้ดี 
5.3 มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผู้เรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้ง
การพูด การเขียนและการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 

- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏบิัติในการใช้คณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐาน  การใช้พูดภาษาเขียนและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมกีารให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ 

 
 
- ใช้การประเมินชิน้งาน
หรือโครงงาน และการ
สังเกตพฤติกรรม 

 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย 
6.2 มีความเชี่ยวชายในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง 
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 
6.3 มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่สอน
อย่างบูรณาการ 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
ได้แก่ การจัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนและการ
จัดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching)การปฏิบัติงานครูใน
สถานศึกษา และการปฏิบัติการสอนระหว่าง
เรียนและในสถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มปีระสบการณ์
หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือการสนทนา 
 
 

-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรม การท าแฟ้ม
สะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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1.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวชิาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู) 
(=  ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.  
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ทักษะการจดั 
การเรียนรู ้

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1.1  วชิาชีพครบูังคับ  จ านวน  ไม่น้อยกว่า  35  หน่วยกติ     
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู                                

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชพีครู                          

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ                          

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                               

1012001 การศึกษาและความเป็นครู                                 

1021001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร                              

1022002 การจัดการเรียนรู้                                 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา     

                         

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา                                

1043001 การวิจยัทางการศึกษา                                 

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู                                

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา                          

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม                               
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1.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวชิาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาชีพครู) 
(=  ความรับผิดชอบหลัก  = ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

1.  
คุณธรรม
จริยธรรม 

2.  ความรู ้
3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ทักษะการ
จัด 

การเรียนรู ้

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1.2  วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวชิาดังต่อไปน้ี 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ                               

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  

    
    

     
   

      
   

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1                            

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2                            

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน                            

1033203 นวัตกรรมการศึกษา                                 

1044001 การวิจยัในชั้นเรียน                                 

1044002 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา                            

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัตกิารกลุ่ม                            

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น                             

1083002   การให้บริการชว่ยเหลือระยะแรกเร่ิม                            

1.3  วชิาประสบการณ์วชิาชีพ   จ านวน  14  หน่วยกติ 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่งเรียน  1                            

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่งเรียน  2                             

1004003 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1                             

1005004 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  2                            
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2.  กลุ่มวิชาเอก 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณ เสียสละ และซ่ือสัตย์
สุจริตส าหรับครูสอน 

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
ผู้เรียนจะต้องเผชิญในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์
และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น
ในสถานการณ์เหล่านั้นหรืออภิปรายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางความคิดเพ่ือให้เห็นค่านิยมของ
ตนเองได้ชัดเจนขึ้น 
 

-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน การ
ใช้แบบวัด 

2) ด้านความรู้ 
บูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษท่ี
ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
2.1) ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
2.2) ภาษาศาสตร์เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 
(1) แนวคิดพ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์ 
(2) แนวคิดพ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาย่อย
ต่างๆ 
(3) พ้ืนฐานการศึกษา
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
2.3) วัฒนธรรม 
(1) วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
(target culture) 
(2) วัฒนธรรมไทย (local 
source culture) 
(3) วัฒนธรรมนานาชาต ิ

-  จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการ
สอนล่วงหน้า และเชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูล
ใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน ด้วยการเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในห้องเรียน หรือจัดกิจรรมศึกษา
นอกสถานที่เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
-  ใช้แบบทดสอบ การ
ประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การท าแฟ้ม
สะสมงาน และการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

(international culture) 
2.4) วรรณคดี 
(1) วรรณคดีภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆจนถึงร่วม
สมัย 
(2) องค์ประกอบของวรรณศิลป์
ร้อยแก้วร้อยกรองภาษาอังกฤษ 
 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ประเมินค่า 
3.2 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขา
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน 
3.3 สามารถการวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้มีความเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 
 

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณการคิดสร้างสรรค์ และการ
แก้ปัญหาโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง 
สถานการณ์จ าลอง และการสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง 

 
- ใช้แบบวัด 
แบบทดสอบ การ
ประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน การสังเกต
พฤติกรรม             
และการบันทึกการ
สะท้อนความคิด 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1มีความสามารถในการรับรู้
ความรู้สึกของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 
4.2เอาใจใส่ในการรับฟังและ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

- จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและความ
รับผิดชอบในการท างาน 

-ใช้การสังเกต
พฤติกรรม  การ
ประเมินชิ้นงานหรือ
โครงงาน  การท าแฟ้ม
สะสมงานและการ
บันทึกการเรียนรู้ 
(Learning  Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอด
ข้อมูลข่าวสารด้านภาษาอังกฤษ
จากผู้เรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 
5.2 สามารถสื่อสารมีดุลยพินิจใน
การเลือกใช้และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

- จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้คณิตศาสตร์
และสถิติพ้ืนฐาน  การใช้พูดภาษาเขียนและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ 

- ใช้การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน 
และการสังเกต
พฤติกรรม 

6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1) มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มี
รูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ (Formal) รูปแบบ
กึ่งทางการ (Nonformal)และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
6.2) มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลายทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษท่ีมี
ความสามารถปานกลางและที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 
6.3) มีความเชี่ยวชาญในการ

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 
ได้แก่ การจัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนและการ
จัดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching)การปฏิบัติงานครูใน
สถานศึกษา และการปฏิบัติการสอนระหว่าง
เรียนและในสถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือการสนทนา 
 
 

-  ใช้การสังเกต
พฤติกรรม การท า
แฟ้มสะสมงาน และ
การบันทึกการเรียนรู้ 
(learning Journal) 
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ผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐาน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
การพัฒนา 

กลยุทธ์                 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

จัดการเรียนรู้ในวิชาเอก
ภาษาอังกฤษอย่าง 
บูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  (กลุ่มวิชาเฉพาะ) 
(  ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง) (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

6.ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
วิชาเฉพาะ 
1. วิชาบังคับ 
1212103  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 

                

1214101  การทดสอบและวัดผลส าหรับครูภาษา                 

1211101  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                 

1212102  การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

6.ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
1211102  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                 

1213101  การสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (รหสัวิชาเดมิ) 

                

1213102  การสอนภาษาอังกฤษส าหรับ
มัธยมศึกษา (รหสัวิชาเดิม) 

                

1212102  หลักการเขยีนภาษาอังกฤษ                 

1214103  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 

                

1212101  การพูดสื่อสารภาษาองักฤษ                 

วิชาเลือก 

1215201  การน าเสนอภาษาอังกฤษ                 

1212201  กลวิธีการอ่านอนุเฉท                 

1213201  การเขียนตามรูปแบบ                 

1212202  การเขียนอนุเฉท                 

1213202  การอ่านเพื่อการตคีวาม                 

1214201  การอ่านเพื่อการตคีวามคิดเห็นและ
เจตคต ิ

                

1212203  การแปล 1                 

1214202  การเขียนเรียงความ                 

1215202  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน                 

1213203  ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน                 
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หมวดวิชา รหัสและรายชื่อวิชา 1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

6.ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
1215203  การศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ                 

1213204  การแปล 2                 

1213301  การพัฒนาหน่วยการเรียนรูส้ าหรับ
บทเรียนภาษาอังกฤษ 

                

1214301  การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือและ
แบบทดสอบทางภาษา 

                

1215301  การสัมมนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

                

1213302  การผลิตและการปรับสื่อใช้สอน
ภาษาอังกฤษ 

                

1213303 ไทยศึกษา                 

1214302  การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน                 

1215302  ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ                 

1212301  ภาษาอังกฤษในห้องเรียน                 

1212401  วรรณคดีเบื้องต้น                 

1213401  เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ                 

1213402  วรรณคดีส าหรับเด็ก                 

1213403  การเรียนภาษาด้วยการแสดง                 

1212402  การวิเคราะห์สมัพันธสารเบื้องต้น                 

1214401  วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น                 

1214402  วจีวิภาคและวากยสมัพันธ์                 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  ให้ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 
(ภาคผนวก  ค) 
 2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  
  2.1 อาจารย์แจ้งผลการประเมินทุกรายวิชาเพ่ือการทบทวน 
  2.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน   
  2.3 จัดท าข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานส าหรับรายวิชาเดียวกันที่มีผู้สอนหลายคน  
 3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชา 
 1.2  ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.3  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
 2.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
 2.2  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.3  การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
 2.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  เช่น  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ                         
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
 1.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  ได้แก่  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2  มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายวิชา  การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร  การพัฒนา
และประเมินหลักสูตร  ตามก าหนดเวลา 
 1.4 มีคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ / สาขาวิชาร่วมกันจัด
การศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพ 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
 มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได้  การจัดหาครุภัณฑ์   
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน  
  2.3.1  ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  2.3.2  ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู  คณะครุศาสตร์  มีหนังสือต าราเรียน วารสารและ
นิตยสาร  
   หนังสือ 
    - ภาษาไทย   จ านวน  3,500 เล่ม 
    - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  1,800 เล่ม 
   วารสาร 
    - ภาษาไทย   จ านวน  30 ชื่อเรื่อง 
    - ภาษาต่างประเทศ  จ านวน  25   ชื่อเรื่อง 
   สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
   ฐานข้อมูล อ้างอิง (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ ให้ รายการอ้างอิงและ
สาระสังเขปของบทความและเอกสาร 
   1.  ซีดี-รอม ได้แก่ Science Citation Index, DAO, ERIC  
   2. ระบบออนไลน์ ได้แก่ Proquest  Digital Dissertation 
  ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 
หนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์อิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ 
   1. Link (Springer) 
   2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
   3. Blackwell Journal Online 
   4. Thailis 
   5. Net Library e-books 
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  ฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(KPRU Library Database) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นมาเอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ
ออนไลน์ เช่น  
   1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
   2. ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ 
 
แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง หมายเหตุ 
1 สถานศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดอ่ืน  
2 สถานศึกษาของเอกชน  
3 สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
4 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร  
5 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ  

 
 แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ตได้ 
              2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะครุศาสตร์การส ารวจความต้องการห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เอกสาร  
ต าราเรียนและสื่ออ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  
คณะด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือหรือวารสารต่างๆ เพื่อรายงานบริหารและคณาจารย์เป็นประจ าปีละ  
1  ครั้ง 
 
3.  การบริหารบุคลากร 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิตรงกับอัตราที่ตั้งไว้ ผู้ที่จะสมัครเป็นอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ส่วนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์ก าหนดให้มี
การสอบ ดังนี้ (สอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ทัศนคติในการเป็นอาจารย์ และวิชา
เฉพาะสาขา (สอบสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ) (สอบสัมภาษณ์) ส าหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นครั้งคราว เพ่ือติดตามการใช้หลักสูตร และข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชา และระดับการปรับปรุงหลักสูตร 
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษตามรายวิชา และความเชี่ยวชาญพิเศษ 
  3.3.2 พิจารณาผ่านการกลั่นกรอง จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
  3.3.3 จัดท าแผนการสอนล่วงหน้า และเปิดรับคัดเลือกอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษา 
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  3.3.4 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา  
 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในต าแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ  
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
   บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการอบรม  ศึกษาดูงาน 
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  5.1.1  ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรให้กับ
นักศึกษา 
  5.1.2  ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสส าหรับการลงทะเบียน
เรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.1.3  คณะครุศาสตร์ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาระบุเวลาให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
  5.1.4  ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นค าร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.1.5  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได ้
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ สังคมไทยตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมต้องการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาท
ส าคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะเจ้าของภาษา (Native speaker) ที่
ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะเป็นภาษาส าคัญในด้านการศึกษา จัดเป็นสื่อส าคัญน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาระดับสูงต่อไป การศึกษาเป็นพลังส าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และครูเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะเอ้ืออ านวยให้การศึกษาด าเนินไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ในขณะที่
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจ าเป็นมากข้ึน ดังนั้นครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงจัดว่าเป็นบุคลากรที่ส าคัญยิ่งที่จะ
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ถ่ายทอดความรู้ทักษะทางภาษา สร้างบรรยากาศและกิจกรรมทางภาษา ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนยังมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค ผลการส ารวจจ านวนครูในงานวิจัยของ สนใจ ไชยบุญเรือง และคณะ (2540) พบว่า ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาเอก 
ร้อยละ 71.3 ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโทร้อยละ 19.6 และร้อยละ 1.7 ได้เรียนวิชาเอกภาษาและ
วรรณคดีอังกฤษ นอกนั้นเป็นครูที่เรียนสาขาอ่ืน ๆ แต่ต้องมาสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,2540) จากผลงานวิจัยดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความต้องการครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น เพราะการสอนสาระภาษาอังกฤษนั้น ผู้สอนจะต้องมีความรู้และเทคนิคการสอนที่
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสาระการเรียนรู้ที่ธรรมชาติที่แตกต่างกัน และผู้ที่จะสอนได้ดี
จะต้องมีความรู้ในสาขาภาษาอังกฤษโดยตรง 
 จากปริมาณความต้องการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จึงท าให้มีผู้ที่สนใจจะศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนมากกว่า 1,300 คน 
 นอกจากนี้สาขาวิชาและคณะครุศาสตร์ได้ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตทุกปีการศึกษา  พบว่า
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีงานท าของบัณฑิต/ประกอบวิชาชีพครู  หลังจากที่ส าเร็จการศึกษาภายใน  1  
ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 เกณฑ์การประเมินมีดังนี้ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอังกฤษมีตัวบ่งชี้ที่  1 – 5  ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2  ปี  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่  6  - 12)  ที่มีผลการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี  ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปท่ีี
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี
6 

1.  อาจารยป์ระจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x  

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวชิา  

x x x x x  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.3และมคอ.4     อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา 

x x x x x  

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน ผลการด าเนนิการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาปีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x  

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7 ภายใน  60  วัน  x x x x x  
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปท่ีี
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

ปีท่ี
6 

หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3  และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x  

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล การประเมินการด าเนนิงาน
ที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

 x x x x  

8.  อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

x x x x x  

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยา่งน้อยปี
ละ  1  คร้ัง 

x x x x x  

10.  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพีไมน่้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

x x x x x  

11.  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x x 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า3.5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     x 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน   
    กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรี ยนการ
สอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่  
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่   หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้อง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
        การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนมี  จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรอืไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละการสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้า
ภาค  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตร
เดียวกัน   

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า  เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่  4  และอาจต้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์นักศึกษา  ตลอดจนติดตามประเมินความรู้
และความรับผิดชอบของนักศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5  ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง หลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น
จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     

(Human Behavior and Self Development) 
ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของ
พฤติกรรมได้แก่  ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  
องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น เชาว์ปัญญา การจ าการคิด  ความเชื่อ เจตคติ  
อารมณ์  ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์  การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  
มนุษย์สัมพันธ์  การท างานเป็นทีม  เพ่ือการท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 

3(3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                    
(Critical Thinking Skills) 
ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ อาทิ  การคิด
วิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย 
การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การแก้ปัญหา  การสื่อความคิด 
การใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   
(Sports  and Recreation  for Quality  of  Life) 
ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทาง
นันทนาการ 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      
(Exercise for Health) 
ศึกษาความหมาย ขอบข่ายจุดมุ่งหมายและคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพการออกก าลังกายเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆการเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้
สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายฝึกการออก              

3(2-2-5) 
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ก าลังกาย 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       

(Ethics and Human Being) 
ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรม
ต่อมนุษย์  ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนา
ส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่วนบุคคล
และสังคม 

3(3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต        
(Facts  of  Life) 
ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอา
ความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและ
สังคม  คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์        
(Buddhism) 
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ 
ปฏิจจสมุปบาท  กรรม  อริยสัจ ไตรสิกขา เป็นต้น พระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติ  ในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตนและการพัฒนาสังคม 

3(3-0-6) 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        
 (Thai  Language  Skills) 
ศึกษาหลักการ  รูปแบบและวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากร
สารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์ การจับประเด็นและการ
สรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     
(Language and Communication for Specifics Purposes) 
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียนและประเมินการพูดและการเขียน 

3(3-0-6) 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น       
(Language and Communication in  Local Community) 
ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากบริบทต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น  ฝึกการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

3(3-0-6) 
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1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        

(Fundamental  English) 
ศึกษาการเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึก
ทักษะการอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ และฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       
 (English for Communication) 
ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ  
ฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

3(3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                         
(Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน 
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน  เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง   

3(3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       
(Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language) 
 ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน 
ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์และส านวน
ภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน  เพ่ือสามารถใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง   

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      
 (Information for Research  and  Study) 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้
สารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิงและการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 

3(3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร    
(Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน 

3(3-0-6) 
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ชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
ชีวิตประจ าวัน  เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง    

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ (Aesthetics of Visual Art) 
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติ 
 สิ่งแวดล้อม  ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม  
ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม  หลักการ
จัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการ ดู
งานทัศนศิลป์เบื้องต้นและน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       
 (Aesthetics of Drama) 
ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของ
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลป์สากลความส าคัญของ การรับรู้ ศาสตร์ต่าง ๆ ของศิลปะการแสดง 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
(Music Appreciation) 
ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรีการผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก คีต
ลักษณ์ ที่พบเห็นทั่วไปคีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบาง
บทประวัติดนตรีที่ควรทราบ  

3(3-0-6) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย    (Thai  Social  Economy) 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจสังคมไทยใน
อดีตแนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในสังคมไทยโดยเฉพาะการ
น าไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

3(3-0-6) 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ      
 (Social Equity and Peace) 
ศึกษา กระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคม และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  
โครงสร้างและชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาสและความส าเร็จ ความ
เหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางสังคม ความยากจนและสวัสดิการสังคม การ
กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการเพ่ิมพลังให้ประชาชน เอ็นจีโอ กลุ่ม
ประชาสังคม และขบวนการทางสังคม เพ่ือการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมทาง
สังคมและสันติภาพ 

3(3-0-6) 
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2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      
(Civics  and   Social  Responsibility) 
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับความส าคัญของความเป็นพลเมืองดีใน 
ระบอบประชาธิปไตยการมีคุณธรรม จริยธรรมการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  
การด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม  การ
มีจิตส านึกรักประเทศชาติ 

3(2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       
(Globalization and Localization)  
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทางเลือก ความส าคัญ
และความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์  ศึกษาท้องถิ่นในมิติทาง
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ  สหวิทยาการ ศึกษากระบวนการ
โลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น 

3(3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก                   
(Thai and Global Society) 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ  ลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้าง
ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ 
ตลอดทั้งสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิ
วัตน์ การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  โดย
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก                        

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม    
(Human Being  Community and Environment) 
ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       
(Local Resource Management) 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้ 
มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความ
เป็นชุมชนและความยั่งยืน 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     
(Thai Politics and Government) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ 
ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป     
(Introduction to Law) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะ และชนิดต่าง ๆ ของ
กฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ   
 (Entrepreneurship) 
ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี 
การเงิน การบริหารบุคลากรการบริหารส านักงาน การตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทาง
การตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาดในฐานะที่ เป็น
ผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมการประเมินตนเองส าหรับ
การเป็นผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                   
(Leadership  and  Contemporary  Management) 
ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ ที่จะมีส่วนช่วย
ในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม 
แนวทางและเทคนิค การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการ
ความรู้ การจัดการคุณภาพ การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ในการจัดการองค์การ 
เช่น การวางแผน การตัดสินใจและการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับ

3(3-0-6) 
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สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน       

(Economics in Daily Life) 
แนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสังคม  เช่น  กลไกราคา การวางแผนการใช้ทรัพยากร บทบาทของ
ภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ                      
ในชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง        
(Sufficiency Economy) 
ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดง
ให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  
ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา ศึกษา
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฏี เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 

3(3-0-6) 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา     
 (Science  and  Technology  for  Development) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความหมาย
และวิธีการของวิทยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่นและของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ  ความส าคัญและบทบาท
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศบน
พ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

3(3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน  
(Science and Technology for Daily Life) 
ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีใน 
ชีวิตประจ าวัน สมุนไพร  ความรู้ พ้ืนฐานทางพันธุ์ศาสตร์ พลังงานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีการสื่อสารและทักษะการ
พัฒนาคุณภาพและสุขภาพจิต 
 

3(3-0-6) 
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4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                    
(Conservation Environments and Natural Resources) 
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์รวมถึง
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบตลอดจน
แนวทางแก้ไขท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน      
(Fundamental  Mathematics) 
ศึกษาธรรมชาติ และโครงสร้ างของคณิ ตศาสตร์  การให้ เห ตุ ผล  เซต  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       
(Mathematics  and  Decision  Making)  
ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการ
ตัดสินใจเบื้องต้น  ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ 

3(3-0-6) 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา   
(Computer  Skills  and  Information  Technology   for  Students) 
ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูล   การใช้งาน 
โปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น  การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

3(2-2-5)                                                                       

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์   
(Word   Processing  and  Presentation) 
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสาร
และเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไขการก าหนดรูปแบบเอกสารการสร้างตารางการ
ค้นหาและการเปลี่ยนแปลงข้อความค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์การสร้างจดหมาย
เวียน การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การน าเสนองานด้วยโปรแกรม
ด้ านก ารน า เสน อผลงาน  จั ดท า ใน รูป แบ บข้ อความและสื่ อป ระสม                
เช่น  การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด การ
แทรกแผนผังองค์กรและแผนภูมิ  การแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหว การ
เชื่อมโยง  การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่นงานน าเสนอ 
 
 
 

3(2-2-5)                                                                           
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4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล    
(Skills of Spreadsheet  and  Data  Management  Applications) 
ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ  การใช้สมุดงาน ตกแต่งแผ่น
งานและสมุดงาน  เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน แทรกรูปภาพ  แผนผังและ
วัตถุอ่ืน ๆ วาดภาพและปรับแต่งรายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การ
ค านวณโดยใช้สูตร การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชัน ด้านการตรวจสอบ
เงื่อนไข ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูลและฟังก์ชันอ่ืน ๆ  เพ่ือสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       
(Website  Design  and  Development) 
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  โดยใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูป  เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร การสร้างและ
ออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

3(2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        
(Agriculture  in  Daily  Life) 
ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม 
การผลิตพืช  การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  
ผลผลิตของการเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิต
ทางการเกษตร  การใช้วัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการ
ประกอบการเกษตร 

3(2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       
(Technology  in  Daily Life) 
ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้  การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเบื้องต้น  เช่น  การออกแบบ การติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ในส านักงานท่ัวไป 

3(3-0-6) 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น        
(Local  Technology) 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่น  เพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้  ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

3(3-0-6) 
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ข.  ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
  1.1  วิชาชีพครูบังคับ 
1001001 ภาษาไทยส าหรับครู       

Thai  Language  for  teacher 
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียนจาก
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา 
ฝึกการใช้พจนานุกรมเพ่ือการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ 
ตีความ ขยายความ  สร้างทักษะสัมพันธ์ทางภาษาการน าเสนอด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์อักษรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2(1-2-3)    

1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู 
Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge 
ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพครูและทดสอบประมวลความรู้  

2(2-0-4) 

1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge  
ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวลความรู้ 

2(2-0-4) 

1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู      
English  for  Teachers   
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการศึกษาทั้งด้าน 
การเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน  การวิจัยและอ่ืนๆ  จากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  สื่อโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  บทความทางการศึกษา  ฝึกทักษะ
ในการอ่าน  บันทึก สรุปความ ตีความ  ขยายความ  การกรอกแบบฟอร์ม โดย
การน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดนเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์
ทางภาษา และปฏิบัติการทดสอบเพื่อประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  

3(2-2-5) 

1012101 การศึกษาและความเป็นครู        
Education and Self Actualization for Teachers  
ศึกษา แนวคิดทฤษฎีปรัชญาการศึกษา ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษา
ไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท
หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี บุคคล
แห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาความเป็นครูในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่  สถานการณ์จ าลอง  ค่าย
คุณธรรมอาสาและอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร     

Curriculum  Design  and  School  Curriculum  Development 
ศึกษา  แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  การจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร 
รูปแบบของหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาและสร้างหลักสูตรแบบ
ต่างๆ   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรอิงมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น การสร้างรายวิชาพ้ืนฐานอิงมาตรฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม 
การออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และอิงมาตรฐาน 

3(2-2-5) 

1022002 การจัดการเรียนรู้        
Learning Management 
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการการเรียนรู้ การใช้และการผลิต
สื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
จัดการการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และการ
จ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล  ฝึกการออกแบบการ
เรียนรู้และท าแผนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนการประมวลรายวิชา
มาจัดท าแผนการเรียนรู้ 

3(2-2-5)    

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
Innovation  and  Information  Teachers  in  Education 
ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้   ฝึกปฏิบัติการออกแบบการสร้าง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการ
ปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี   

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา       
Educational  Measurement  and  Evaluation        
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและ
การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติและประเมินผลแบบ

3(2-2-5)   
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ย่อยและแบบรวม ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ฝึก
ปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้าง
แบบทดสอบชนิดต่างๆ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ การแปล
ความหมายของคะแนนจากการสอบ 

1043002 การวิจัยทางการศึกษา        
Educational Research 
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัยรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครงร่าง
การวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย  น าเสนอ
ผลงานวิจัย  ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาการน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

3(2-2-5)   

1052001 จิตวิทยาส าหรับครู       
Psychology  for  Teachers 
ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์   จิตวิทยาการศึกษา  
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา 
การให้ค าปรึกษา และการช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใช้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน  

3(3-0-6)   

1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
Administration  in  School 
ศึกษา  หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการในสถานศึกษา  ภาวะ
ผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษย์
สัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสถานศึกษา การบริหารจัดการในชั้นเรียน การจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและการน านวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ ในการ
บริหารจัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

3(3-0-6) 

1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม      
Inclusive Education 
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท และความส าคัญของการศึกษาพิเศษ 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ ประเภทเด็ก
พิเศษการปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การ
จัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน 
 

2(2-0-4)    
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 1.2  วิชาชีพครูเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  หน่วย เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ       

Academic  Camp  Management  
ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ 
PDCAการวางแผน(Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check)การ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึก
ปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

2(1-2-3)   

1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
Classroom  Management  and  Environment for  Learning 
แนวคิด หลักการและความส าคัญการบริหารจัดการชั้นเรียน ห้องเรียน
สร้างสรรค์และกลยุทธ์การบริหารจัดการชั้นเรียน  สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2(1-2-3)
 
2(1-2-3)   

1023202 การสร้างสื่อและแบบเรียน       
Medias  Texts Construction 
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์การคัดเลือกสื่อและแบบเรียน การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ 
การสร้างและการประเมินคุณภาพของสื่อและแบบเรียน 

2(1-2-3)   

1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู  1   
Technology for  Teachers  1 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารและ
สร้างสรรค์งานด้วยข้อความ  ภาพ  กราฟและสัญลักษณ์การคิดค านวณ  โดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 

1(0-2-1) 

1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู  2   
Technology for  Teachers  2 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสารและ
การสร้างสรรค์งานด้วยภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์และอ่ืนๆ  ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ 

1(0-2-1) 

1033203 นวัตกรรมการศึกษา        
Educational Innovation 
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา 
การสร้าง การเลือกใช้นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา น าเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่
เหมาะสม  ท าการผลิตเพ่ือน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 
 

2(1-2-3)   
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1044001 การวิจัยในชั้นเรียน        
Classroom Research 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความส าคัญและ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา
วิจัยในชั้นเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา 
ออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
แปลผลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น าเสนอผลการวิจัย 

2(1-2-3)   

1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      
Educational Innovation Research and Development  
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการการศึกษา การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการ
ปฏิบัติงานทางการศึกษา การออกแบบ สร้างและประเมินนวัตกรรมการศึกษา 
การทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษา การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการศึกษา 
การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา ประเภทของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เสนอโครงร่างการ
วิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และประเมินคุณภาพงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

2(1-2-3) 

1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม       
Theories and Group Dynamics Practice 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎี
บุคลิกภาพของกลุ่ม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เป็นต้น องค์ประกอบของกระบวนการกลุ่ม การสื่อความหมาย กระบวนการ
ท างานกลุ่ม วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น ากลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การ
เรียนรู้องค์กรและการแก้ปัญหากลุ่ม เน้นการฝึกปฏิบัติ 

2(2-1-3)   
 
 

1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น       
Adolescence  Guidance  Psychology 
ศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ ของ
วัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะ
แนวเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม ส่วนตัวแนวทาง
การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว 

2(2-0-4)   

1083002 
  

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม     
Provision of Early Intervention Services 
ความหมาย ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ปัญหาและ
ความต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษแต่ละประเภท กระบวนการให้บริการ

2(2-0-4)  
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ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หลักและวิธีการพัฒนาเด็กพิเศษ การให้การปรึกษาและ
ท างานร่วมกับพ่อแม่ และครอบครัว องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  
1.3  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน  14  หน่วยกิต 

1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  1       
Practicum  1 
ศึกษา  สังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู  เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการการ
เรียนของนักเรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในระดับ
ก่อนประถมศึกษาหรือสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  โดยฝึกการสังเกตและมีส่วนร่วม
ที่สถานศึกษาอย่างน้อย  2  สัปดาห์แล้วน ามาจัดท าสรุปรายงานผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

1(90)    

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2      
Practicum  2 
ศึกษา  สังเกตและฝึกการเป็นผู้ช่วยครู  วางแผนและจัดท าแผนการเรียนรู้  
วิเคราะห์ อภิปราย  แผนการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษาหรือตามกลุ่มสาร
การเรียนรู้สาขาวิชาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  น ามาใช้ทดลองใช้ใน
สถานศึกษาอย่างน้อย  2  สัปดาห์  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขภายใต้การนิเทศ
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู แล้วจัดท าสรุปรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน 

1(90)   

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      
Internship  1 
ฝึกปฏิบัติการสอนโดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชามาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้  การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
การปฏิบัติงานครูด้านต่างๆ ได้แก่ งานครูประจ าชั้น งานธุรการชั้นเรียน งาน
บริการ งานแนะแนว งานกิจกรรมนักเรียนและงานความสัมพันธ์กับชุมชน   

6(540)    

1005104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2     
Internship  2 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  น าปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนมาวางแผน
และด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  วิเคราะห์
รายงานผลการปฏิบัติในด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วย
ระบบการวิจัยหรือกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  น าผลงานมาน าเสนอเพ่ือ
เปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้ เรียนต่อ
สถานศึกษา  

6(540)    
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ค. วิชาเฉพาะ 
 1.1 วิชาเฉพาะบังคับ 

 1212103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3(2-2-5) 
  English  Learning  Based  on  Learner  
ศึกษาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอน 
และการประเมินผลตามสภาพจริง 
This course is a study of  English learning based on learner. Teaching and learning activities. 
Instruction media and authentic assessment. 
 

 1214101 การทดสอบและการวัดผลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
  Testing Measurements English Teachers  
ศึกษาวิธีการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีการพัฒนามาถึงปัจจุบันและบทบาทของทดสอบวัดความรู้
ทางภาษามีต่อชั้นเรียนภาษา ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างบทสอบทักษะภาษาประเภทต่างๆรวมไปถึงบท
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาประเภทต่างๆ   พร้อมทั้งจัดฝึกปฏิบัติสร้างข้อสอบวัดและการ
วิเคราะห์ข้อสอบ 
This  course  focuses  on  relationships among theories of language, teaching and testing; 
different types and formats of test items; different types of test; typical characteristics of a 
good test and how to find them; construction of tests for testing language  content and 
skills; test item analyses; types  of student evaluation authentic evaluation; philosophies and 
grading techniques. 
 

 1211101 ไวยากรณ์อังกฤษ  3(3-0-6) 
  Introduction to English Grammar  
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพิเศษทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  และความถูกต้องแม่นย าของไวยากรณ์โครงสร้าง  
ภาษาเขียนและภาษาพูดจะเป็นทักษะที่นักศึกษาได้ฝึกฝนในคอร์สนี้และศึกษาถึงการน าเอาไวยากรณ์จะ
ประยุกต์ใช้กับการตัดต่อสื่อสารอีกด้วย 
This course introduces the fundamental features of English grammar with special attention 
to syntactic accuracy. Written and spoken exercises emphasize the accurate use of grammar 
in a communicative context.  
 

 1214102 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
  Teaching English as a Foreign Language  
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ ตลอดจนเทคนิคและกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยให้การเรียนรู้
ภาษาง่ายขั้นทั้งในระดับประถมและมัธยมโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสอนทักษะทั้ง4 



70 
 

 
 

This course introduces different language approaches and look at the variety of techniques 
and activities from each approach that best facilitate language learning in both primaryand 
secondary-school students. The emphasis are on both theories and practices in teaching 
4skills. 
 

 1211102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Linguistics   
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์และการเขียนบรรยายด้านวิชาภาษาศาสตร์ สัทธาสตร์ หน่วย
เสียง หน่วยค า  โครงสร้างประโยค  วากยสัมพันธ์ และปฏิบัตินิยม นักเรียนจะได้รับความรู้พ้ืนฐานเรื่องของ
สังคมทางภาษาศาสตร์  จิตวิทยาทางภาษา  และการประยุกต์การใช้ในภาษาอังกฤษ 
This course promotes students to learn the characteristics of language and descriptive 
linguistics: phonetics, phonology, morphology, syntax and pragmatics. Students receive 
grounding in interdisciplinary fields like sociolinguistics, psycholinguistics and applied 
linguistics.  
 

1213101  การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
    Teaching English for  Primary Education 
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกการออกแบบแผนการเรียนรู้ และศึกษา 
เทคนิค วิธีสอน การใช้สื่อ การประเมินผล เพื่อการสอนทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
Study and analyze curriculum, curriculum standard and strands for lesson plan design. 
Methods, techniques, materials selection and evaluation for teaching English at the 
elementary level are also focused.  
 

1213102  การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา   3(2-2-5) 
    Teaching English for  Secondary Education 
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกการออกแบบแผนการเรียนรู้ และศึกษา 
เทคนิค วิธีสอน การใช้สื่อ การประเมินผล เพื่อการสอนทักษะภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
Study and analyze curriculum, curriculum standard and strands for lesson plan design. 
Methods, techniques, materials selection and evaluation for teaching English at the 
secondary level are also focused.  
 1212102 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  Principles of English Writing  
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในขั้นตอนของการเขียน การฝึกในการวางแผนการเขียน การตรวจสอบและแก้ไข
องค์ประกอบของการเขียนทบทวนและน าเสนอมุมมองของการเขียน รวมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนของ
ตนเอง 
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This course focuses on skills needed at every stage of the writing  process; practice in 
planning, drafting, revising, and editing a composition; revising, and looking at one’s writing to 
audience and topic and looking at one’s own writing critically. 
 

   1214103 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
  Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries  
การศึกษาภูมิหลังทางสังคม (สังคมวิทยา) และทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
หัวข้อบรรยายประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ แง่มุมความเชื่อทางศาสนา การเมือง ระบบสังคมต่างๆ โครงสร้าง
ครอบครัวและกลุ่มความสัมพันธ์ลักษณะอ่ืนๆ  เทคโนโลยี ศิลปะ และดนตรี เป็นต้น 
This course introduces a study of sociological and cultural backgrounds of English-speaking 

countries. Topics include history, aspects of religions, ways of life, traditions, social systems, 

educational systems, family structure, technology, music, etc. 

 1212101 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  English Oral Communication    
 ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน  รวมไปถึงความหลากหลายในรูปแบบการสนทนา
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการพูดท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
This course promotes students to  practice listening and speaking skills for everyday spoken 
discourse through a variety of functional situations. Formal and informal registers are 
included.  
 
วิชาเลือก 
 

 1215201 การน าเสนอภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Oral Presentation   
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการน าเสนอรวมถึงเทคนิคการใช้ภาษาท่าทาง อาจจะด้วยสายตาและเสียง  
นักศึกษาท าการน าเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดให้ 

This course introduces effective presentation components and techniques including the use 

of posture, eye contact, gesture and voice inflection.  Students make presentations on 

selected topics.  
 

 1212201 กลวิธีการอ่านอนุเฉท      3(3-0-6) 
  Paragraph Reading Strategies  
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ศึกษาและฝึกการอ่านย่อหน้าของบทความ และวิเคราะห์บทความที่ได้อ่าน รวมทั้งศึกษากลวิธีในการอ่าน
เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวดเร็วในการตีความ 
This course aims to study and practice reading at the paragraph level from various sources 
with an emphasis on reading strategies to improve reading speed and comprehension. 
 
 

 
 

1213201 การเขียนตามรูปแบบ   
Guided Writing    

3(3-0-6) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนที่เป็นแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางภาษาอังกฤษการตีความ  วิเคราะห์รูปแบบ
โครงสร้างของการเขียน  (ทางธุรกิจ  บัตรอวยพร  ในประกาศ  ใบปลิว  และอ่ืน ๆ)  นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นใน
เรื่องของโครงสร้างที่ถูกต้องของไวยากรณ์  ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการเขียน และการโต้ตอบทางจดหมาย 
This course aims to develop writing skills emphasizing controlled writing, i.e. messages and 

written greetings, note-taking, form-filling and conventions of letter-writing, both formal and 

informal such as letters of invitation, polite refusals, replies to advertisements, job 

applications, etc. 
 

 1212202 การเขียนอนุเฉท       3(3-0-6) 
  Paragraph Writing  
 ศึกษาเน้นเนื้อหาด้านเขียนในระดับกลางและโครงสร้างทางการเขียนที่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นการเขียนถึง
องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เน้นการศึกษาความถูกต้องของโครงสร้างทางบริบทและย่อหน้าเป็นส าคัญ 
This course focuses on features of paragraph writing and the necessity for clarification and 

organization of paragraph. 
 

 1213202 การอ่านเพื่อการตีความ    3(3-0-6) 
  Reading for Interpretation  
 ศึกษาและฝึกฝนการอ่านการบริบทที่ยาวมากยิ่งขึ้นจากบทความทางวิชาการและบทความทั่วไป โดยในคอร์ส
นี้จะมุ่งเน้นที่การแสดงให้เห็นถึงการแสดงความคิดเห็นและความจริงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร การสนทนา
ที่มีลักษณะพิเศษ  การระบุถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  การหาความหมายโดยนัยจากบริบท และความเข้าใจ
ถึงลักษณะพิเศษทางภาษา 
This course focuses on students to practice reading extended texts both from academic and 
non-academic sources. Special attention is given to differentiating fact from opinion, 
recognizing discourse markers, identifying the author's purpose, detecting implied meaning 
and understanding figurative language.  

 1214201 การอ่านเพื่อความคิดเห็นและเจตคต ิ  3(3-0-6) 
  Critical Reading  
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ศึกษาและฝึกการอ่านประเภทของบทความที่หลากหลายในหน้าหนังสือพิมพ์  โฆษณา  บทบรรณาธิการและ
การวิพากษ์วิจารณ์  ที่ต้องแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียน 
This course aims to read a variety of texts including newspaper articles, advertisements, 
editorials, and critical reviews to determine and make comments on the opinions and 
attitudes of the writer.  

 1212203 การแปล 1 3(3-0-6) 
  Translation  1  
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานการแปลภาษาและเน้นการฝึกทักษะอย่างเป็นระบบในการแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย  และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ระดับวลี  อนุประโยค  ประโยค  อนุเฉท  ถึงบทความสั้นๆ 
ในหลากหลายสาระความรู้และบริบท  และเอกสารต้นฉบับที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  หลากหลายแหล่งพร้อมกับ
เน้นทักษะการใช้พจนานุกรมในการแปล 
This course introduces the history and fundamental principles of translation. The focus is on 

systematic practice in translating English to Thai and Thai to English from the level of 

sentences up to the level of short passages. It also focuses on practice in the use of 

dictionaries and a variety of sources. Practical applications include the translation of texts 

from printed media and commercial literature. 
 

 1214202 การเขียนเรียงความ   3(3-0-6) 
  Essay Writing  
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาของบทร้อยแก้ว โดยเฉพาะการเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น  บทสนทนา
และกระบวนการทางความคิดที่สามารถปฏิบัติให้เห็นจริงได้  ทั้งนี้รวมถึง  วิธีการเขียน บทสรุปและการเขียน
ย่อหน้าด้วย 
This course examines the structural, stylistic and rhetorical features of the essay with special 
attention to the organization of ideas, discourse features, and the logical progression of 
thought.  Outlining, note taking, summary writing and paraphrasing are included.  
 

 1215202 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5) 
  Speaking Englishin Public  
ฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ต่างๆในที่ชุมชน ด้วยการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า การพูดประเภทต่างๆ เช่น 
การเล่าเรื่อง การพูดโน้มน้าวจิตใจ การแสดงความคิดเห็น การแสดงทัศนะต่างๆ ทั้งนี้ต้องฝึกการใช้เสียง การ
ใช้สายตา ลีลาท่าทาง และการใช้สื่อประกอบในการพูด 
This course promotes students to  practice of prepared public speeches in various situations. 
Students are encouraged to give speeches for several purposes, e.g. narrative, informative, 
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persuasive, argumentative, etc. using appropriate language, tone, voice projection, eye 
contact, gestures, visual aids. 
 
 

 1213203 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3(3-0-6) 
  Mass Media English  
ศึกษาหลักการและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการ
เดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยเน้นโครงสร้างประโยคและการใช้ค า เช่น การเขียนหัวข้อ การ
ใช้ภาษาในการโฆษณา รวมทั้งฝึกแยกแยะความจริงและความคิดเห็นและวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในสื่อ
สิ่งพิมพ์ได้ 
This course aims to  study of principles and styles in printed media such as newspapers and 
magazines, brochures, itineraries and advertisements in newspapers and magazines. 
Particular attention to syntactic and lexical features, using headlines, promotional literature, 
articles, newsletters, commercial advertisements, and classified advertisements. Extended 
practice in distinguishing facts and opinions from news items, articles, editorials, etc, as well 
as identifying important features of language used in the printed media. 
 

 1215203 การศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ  3(120) 
  Study English Abroad   
นักศึกษาหาประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของประเทศ โดย
เข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่ง โดยมีเวลาเรียนในห้องเรียนอย่างน้อย 30 ชั่วโมง และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมตลอดจนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อย่างน้อย 75 ชั่วโมง 
สถานศึกษาต้องรับรองและรายงานผลการเรียนด้วย 
This course is intended to provide students with English experience in a foreign 
country . The focus will be on attending English classes at schools, colleges, universities and 
other  institutes. Students are expected to attend classrooms and participate in cultural 
activities . The  student must attend the classrooms at least 30 hours, and participate in 
school activities and self  study at least 75 hours. 
  

1213204  การแปล 2      3(3-0-6) 
    Translation 2 
ในรายวิชานี้จะต่อเนื่องจากรายวิชาการแปล 1 นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการแปลความจากบริบทที่ซับซ้อนมากข้ึน
จากภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
This course is a continuation of Translation 1. It emphasizes more difficult and longer 

passages and articles in various styles, including newspaper articles, reports, excerpts from 

different fields of study, literary excerpts, etc.  Equal emphasis is placed on Thai to English 

and English to Thai translation 
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กลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

 1213301 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  Developing of Learning Units for English Lessons  
 ศึกษาวิธีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ  การออกแบบโครงสร้างการสอน  
โครงสร้างของหน่วยเรียนที่เป็นมาตรฐาน (ความรู้พ้ืนฐาน  ความรู้พ้ืนฐานด้านทักษะ  สังคมและจริยธรรม  
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ   ทั้งนี้รวมถึงภาษาที่ใช้ในบทเรียนภาษาอังกฤษด้วย 
This course aims to a study of English language curriculum, syllabus designs, learning-unit 
construction  models (Knowledge Based, Skills-Based, Social/ Moral-Based, and Content  
Based) , English teaching models (Structural-type, Situational-type and Notional - functional 
type) , and language contents in English textbooks. 
 

 1214301 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบทางภาษา  3(2-2-5) 
  Construction and Development of Language Tests and 

Tools 
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างพัฒนาแบบทดสอบบทเรียนด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  ที่มี
วัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ว่าจะเป็นการออกแบบ และการหมุนเวียนการใช้เครื่องมือ
การทดสอบทางภาษา (มาตรฐาน  บทเรียน  กระบวนการ  ความถูกต้องของค าตอบ การก าหนดรูปแบบของ
ค าตอบให้มีความแม่นย าถูกต้อง  ข้อสอบชนิดพิเศษ  และข้อสอบทั่วไป)  ศึกษาในด้านของกระบวนการที่
สัมพันธ์กันระหว่างเครื่องมือและแบบทดสอบทางภาษา  รวมถึง  ความหลากหลายในกระบวนการทดสอบทาง
ภาษา 
This course introduces language testing and tools, types of test purpose, the criterion, 
design, and the testing cycle (constraints, content, method, authenticity of response, fixed 
and constructed response formats, test specification, and test trial). The  rating process and 
validation of language test.  
 

 1215301 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  Seminar in Teaching English   
ศึกษาแนวคิดวิธีการจัดสัมมนาและฝึกปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาที่ต้องใช้กระบวนการทางเทคนิคที่
หลากหลายและแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านการสอนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นโดยนักเรียน และ
ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น 
This  course  is  a  study  of  topics in English teaching relevant to teaching interns;  

discussion of common problems and approaches for solving them. 
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 1213302 การผลิตและปรับสื่อเพ่ือใช้สอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  Material Adaptation and Production for Teaching 

English 
 

ศึกษาวิธีการปรับสื่อการสอนประเภทเอกสารให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษา บทเรียนจะมุ่งเน้นการผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในกิจกรรมเชิงสื่อสาร การประเมินและใช้สื่อ
การสอนภาษา  
This course introduces a study of methods for adapting textual materials to make them 

suitable for classroom application and to suit students’ needs. Special attention to be given 

to producing instructional materials used in communicative activities using and evaluation 

material.   
 

 1213303 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 
  Thai Studies  
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ  ประวัติศาสตร์ ชาติไทย วัฒนธรรม ประเพณีไทย  ศาสนา และความเชื่อ 
ศิลปะการเมืองการปกครอง  การศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของ
วัฒนธรรมไทยที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้อ่ืน ๆ    
This course is a study of Thailand’s culture, geography and history, encompassing religion, 

arts, music, language and literature, customs and tradition, values and beliefs, ways of life, 

etc., in English. The course emphasizes the development of advanced study skills such as 

note- taking, reporting, research and translation. 
 

 1214302 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน  3(2-2-5) 
  Learning English Through Projects  
ฝึกทักษะบูรณาการ โดยการท าโครงงานอย่างมีระบบในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านภาษา 
โครงงานวิจัย โครงงานส ารวจ หรือโครงงานการผลิตสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการน าเสนอโครงงานด้วยโปรแกรม
เพาเวอร์ พอยท์ 
The course provides students practicing integrated language skills through projects 
management systemically. The students are also expected to produce language products; 
information research projects, survey projects, and production projects, students may use 
MicrosoftPower Point to present projects. 
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 1215302 ค่ายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ       3(135ชม.) 
  Skills  Development  through  English  Camp  
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเพ่ือจัดตั้งค่าย (ปฐมนิเทศ  กิจกรรมแค้มป์ การประเมินผล และการติดตามผล  รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติ)  และฝึกภาษาอังกฤษตามธรรมชาติในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา  นักศึกษาจะได้รับและ
เพ่ิมพูนทักษะทางภาษาอังกฤษด้วย การปฏิบัติจริง  
 This course focuses on language development outside the classroom in a free and relaxed 

atmosphere. Students have an opportunity to learn how to organize camps   (orientation, 

camping, assessment and follow-up as well as practice), and to practice their English with 

native and non -native speakers in a natural and realistic setting.  In this English saturated 

atmosphere, the students will gain and increase English skills through language practices and 

cultural awareness. 

 

 1212301 ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 3(3-0-6) 
  Classroom English  
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อสอนนักเรียน ในชั่วโมงภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อในระดับต่างๆ เช่น 
การใช้ค าถาม การใช้ประโยคค าสั่ง การสาธิต การโต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียน การใช้เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะเป็นการใช้กับนักเรียนทั้งห้อง เป็นกลุ่มย่อย เป็นคู่ หรือ
รายบุคคล อาจเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มที่มีการควบคุมระดับภาษาท่ีใช้ หรือกลุ่มสาธิต 
This course aims to a study of the language of classroom discourse leading to practical 
training in teaching an English lesson entirely through the medium of the target language for 
all levels; meta language techniques and questioning techniques; display and instruction and 
interaction; signaling and organization through the medium of English for class or group 
responses; controlling and monitoring group and pair work; feedback/reporting sessions on 
group work through the medium of English. 
 
กลุ่มภาษาศาสตร์และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
 

 1212401 วรรณคดีเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Literature  
ศึกษาวิธีการการอ่านบทความอย่างง่ายที่เกี่ยวกับวรรณคดี  ความคิดที่เป็นเบื้องต้นและค าศัพท์เฉพาะใน
วรรณคดี  ร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  บทประพันธ์ และเลือกบทอ่านจากวรรณกรรมได้ 
This course aims to introduce the various forms of English literature, including poetry, short 

stories, drama, and novels (brief excerpts). Students will learn the basic structure and 

vocabulary associated with these genres.   
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 1213401 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
  Short Stories  
ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเรื่องสั้นมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยดังนี้ รายละเอียดเนื้อเรื่อง ตัว
ละคร  ฉาก  ความคิดเห็นข้อขัดแย้ง 
This course is an analytical and critical study of English language short stories focusing on 
the elements of fiction: plot, characterization, setting, point of view, irony and theme.  
 

 1213402 วรรณคดีส าหรับเด็ก    3(3-0-6) 
  Children’s Literature  
ศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายที่แตกต่างของวรรณคดีด้วยการอ่านและที่แสดงออกด้วยท่าทาง ศึกษาถึงองค์ประกอบ
และคุณค่าทางวรรณคดี  การวิจารณ์หนังสือท่ีเหมาสมส าหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน 
This course examines different aspects of verbal and non-verbal literature: its types, 
elements and values. Book evaluation for appropriate use with children of different age is 
included.  

 1213403 การเรียนภาษาด้วยการแสดง     3(3-0-6) 

  Language Learning  Through  Drama  
ศึกษาและฝึกฝนการพูดต่อสาธารณชนด้วยการใช้น้ าเสียงทั้งโทนสูงและต่ าและฝึกการควบคุ มเสียงและ
พัฒนาการออกเสียงด้วยการแสดงละคร 
This course aims to a study and practice English to produce strong, public speaking 
performances. Proper intonation, rhythmic patterns and fine control of voice are developed 
through drama activities/techniques. 
 

 1212402 การวิเคราะห์สัมพันธสารเบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to Discourse Analysis   
ศึกษาเก่ียวกับแนวความคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ค าพูด ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด 
This course introduces the basic concepts of discourse analysis, both in spoken and written 
forms.  

 1214401 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Pragmatics  
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของวัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความรู้ด้านความแตกต่างของ
วัฒนธรรม และบทบาททางสังคมของทั้งผู้ฟังและผู้พูด 
This course introduces the concepts of pragmatics, especially the awareness of the 
differences of cultures and social roles of the listener and speaker.  
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 1214402 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
  Morphology and Syntax   
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของค า  การหาหัวข้อเรื้องที่แตกต่างกันในประโยค  การวิเคราะห์หากฎ และ
โครงสร้างที่ยึดถือในทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จากเจ้าทฤษฎีส านักต่างๆ  
This course introduces the study of the internal structure of words. Topics include the 
different ways words are formed and how words are used in sentences. The analysis of 
sentences using traditional and structural linguistic theories is presented.  
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ภาคผนวก  ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549     

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  5 ป)ี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
เหตุผลที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ใช้เป็นหลักสูตรปี 2549 ได้ด าเนินมาครบ 5 ปี จึงด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพของคุรุสภา เพ่ือน าไปจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐาน มี
ความสามารถแข่งขันสู่ระดับสากล 

 1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  (ระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน 
เช่น ถ้าต้องการเปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ต้องระบุเลขประจ ารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ กลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาและค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น) 
 เพ่ิมรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู 
  วิชาชีพครูบังคับ 
   -  1005001  ประมวลสาระความรูว้ชิาชพีครู    2(2-0-4) 
   Comprehensive  of   professional  teachers  knowledge 
   -  1005002  ประมวลสาระความรูว้ชิาเฉพาะ   2(2-0-4) 
   Comprehensive  of  Specific  subject  knowledge 
  กลุ่มวิชาเอก 

วิชาบังคับ 
   -  1213101   การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
   Teaching English for Primary Education 
   -  1213102  การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
   Teaching English for Secondary Education 

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี .พ.ศ. 2554  ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา 
เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้าง

เดิม 
โครงสร้าง

ใหม่ 
โครงสร้างหลักสูตร                     ไม่น้อยกว่า 150 167 169 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                ไม่น้อยกว่า 30 34 30 
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 12 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  8 6-9 
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    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 6-9 
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  9 6-9 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า 114 127 133 
     1) กลุ่มวิชาชีพครู   53 53 
         - วิชาบังคับ                                      33 35 
         - วิชาเลือก                     6 4 
         - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     14 14 
      2)  กลุ่มวิชาเอก  74 80 
      -  วิชาบังคับ  24 30 
      -  วิชาเลือก  50 50 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า   6 6 6 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาระท่ีปรับปรุง 

1.โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป         34 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร9หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร8์ หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
2 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ127 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวิชาชีพครู53หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชาเอก 
       -แบบเอกเดี่ยว                     74หน่วยกิต 
       - แบบเอก-เอก                      40หน่วยกิต 
       - แบบเอก-โท                       50 หน่วยกิต 
 - วิชาโท                              24 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลอืกเสร ี                  6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร167หน่วยกติ 

ก. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป    30 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร6์ หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี6 หน่วยกิต 
 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ             133หน่วยกติ 
1) กลุ่มวิชาชีพครู53หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ   35หน่วยกิต 
- วิชาเลือก                   4หน่วยกิต 
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวชิาเอก  80หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ 30หน่วยกิต 
     - วิชาเลอืก 50หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลอืกเสร ี             6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร    169หน่วยกิต 

 

2. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
1541002 ทักษะการส่งสารภาษาไทย  3(2-2-5) 

 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ

เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาระท่ีปรับปรุง 

1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย  3(2-2-5) 
 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร3(3-0-6) 
 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1541003 การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1541004 ภาษาและการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น     3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1551001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 12(2-0-4) 
 

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย3(3-0-6) ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1551002ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 22(2-0-4) 
 

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะ3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1551003ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ12(1-2-3) 
 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1551004ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ22(1-2-3) 
 

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สื่อสาร3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1551005  ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ2(1-2-3) 1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร3(3-0-6) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการ
สื่อสาร3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 1001003 พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นควา้
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 3561001ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1001002  การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า และการใช้
เหตุผล2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1001003พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1631001สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1631002การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 
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2(1-2-3) 

1631003ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์  (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

21631004  เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน  (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

21631005  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
2(1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2531001วิถีไทย2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

2531002  วิถีโลก2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

2531003  ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4)   ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

 2501001เศรษฐกิจสังคมไทย3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ
3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 2541002การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

2521001ท้องถิ่นศึกษา  2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

2551001การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4121001  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน3 (2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน3 (2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
3 (2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4121004คอมพิวเตอร์และสื่อประสม3 (2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

 1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 
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 1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนา 3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ชีวิตประจ าวัน3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 4001003  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ3(3-0-6) 
 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับ
นักศึกษา3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอ
ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณ
และจัดการข้อมูล  3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4091002คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4091003คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                            
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพครู 
1001101  ความเป็นครู 3(3-0-6) 1012101 การศึกษาและความเป็นครู   3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ

เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1002201  ภาษาอังกฤษส าหรับครู3(2-2-5) 1005101ภาษาอังกฤษส าหรับครู  3(2-2-5) ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1022201  การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร                                     
3(2-2-5) 
 

1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร     
3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชารายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม2(2-0-4)    เปลี่ยนจากรายวิชาเลือกให้เป็นวิชา
บังคับในกลุ่มวิชาชีพครู 

 1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู  2(2-0-4) 
 

เพิ่มให้เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ  2(2-0-4) 
 

เพิ่มให้เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน และสอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

 1013001 การบริหารจัดการในชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้2(1-2-3) 

เพิ่มรายวิชารายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยีปจัจุบัน 

 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ2(1-2-3)   เพิ่มรายวิชารายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน และสอดคล้อง
กับสภาพเทคโนโลยีปจัจุบัน 

1012405  กฎหมายการศึกษาไทย2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1004205  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1011301  สังคมวิทยาการศึกษา 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1012101  การศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทย 2(2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1012102  กิจกรรมยามว่างเพื่อการศึกษา  2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1012201  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน    2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1013302  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1013202  การจัดโรงเรียนชุมชน 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 

1013203  การศึกษาเปรียบเทียบ 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้างหลักสูตร 
1013204  กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น   2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาระท่ีปรับปรุง 

1013205  เศรษฐศาสตร์การศึกษื2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1013206  การเมืองกับการศึกษา 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1013207  การศึกษากับส่ิงแวดล้อม2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1013208  การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1013401  การศึกษาทางเลือก2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1024701  การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1024702  สัมมนาปัญหาการศึกษา3 (2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1021203  หลักสูตรและหนังสือเรียน 
              การศึกษาขั้นพื้นฐาน2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023103  การสอนซ่อมเสริม2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1022601  เทคนิคการปกครองชั้นเรียน2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023202  กิจกรรมร่วมหลักสูตร 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023301  การสร้างสื่อและแบบเรียน 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023204  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023102  ทักษะและเทคนิคการสอน 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023104  หลักการนิเทศการสอน2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023105   รูปแบบการเรียนการสอน   2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023302  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาไทย 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023303  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023304  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023305  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023306  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนคอมพิวเตอร์  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาระท่ีปรับปรุง 

2 (2-0-4) หลักสูตร 
1023307  สื่อและกิจกรรมส าหรับการเรียนสังคมศึกษา 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023308  สื่อและกิจกรรมส าหรับการฝึกอบรม   
2(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023401  ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023501  นวัตกรรมในชั้นเรียน 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023001  พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023002  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023003  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023004  พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023005  พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023006  พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023007  พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023008  พฤติกรรมการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3(2-2-5) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023009  พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023010  พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023011  พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023012  พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023013  พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023014  พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

 1031101เทคโนโลยีส าหรับครู  11(0-2-1) ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีปัจจุบัน 

 1033202 เทคโนโลยีส าหรับครู  2 1(0-2-1) ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาระท่ีปรับปรุง 

เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีปัจจุบัน 

1031201  การใช้ส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา  2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1032202  การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2 (1-2-3) 
 

1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน   
2(1-2-3)   

ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1033203  นวัตกรรมการศึกษา3 (2-2-5) 1033203 นวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3)   ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1034204  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1042201  การสร้างแบบทดสอบ2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1043102  การประเมินทางการศึกษา  2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1043103  การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ  
2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1043203  การวัดจริยธรรม2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1044202  การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 3 (2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1043302  สถิติและการวิจัยส าหรับครู2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1044303  วิทยาการวิจัย 3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1044304  สถิติเพ่ือการวิจัย3(3-0-6)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1044305  การวิจัยเชิงคุณภาพ3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1044306    การวิจัยในชั้นเรียน3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1044307    การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน3(3-0-6) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1051101  จิตวิทยาท่ัวไป2(2-0-4) 1052001 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม 2(1-2-3)   ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีปัจจุบัน 

1051102  การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย  2(2-0-
4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1051103  จิตวิทยาวัยเด็ก2(2-0-4) 1053002 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2(2-0-4)   ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาระท่ีปรับปรุง 

1051104  จิตวิทยาพัฒนาการ2(2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1052203  การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1051301  ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1051604  การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน   2 (1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1051703  การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
ในสถานศึกษา 2 (1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1051704  บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะ
แนว2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1052106  จิตวิทยาแรงจูงใจ 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1052107  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1052201  จิตวิทยาเด็กและการให้บริการ  2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1052801 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1052503  สุขภาพจิตในโรงเรียน 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1052602  การทดสอบทางสติปัญญากับการแนะแนว 
2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1052701  การวางแผนชีวิตและอาชีพ2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1052702  การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงาน
กิจการนักเรียนนักศึกษา  2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053302  ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม   
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053303  มนุษยสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานการศึกษา 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053401  การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 2 (1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053402  จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053501  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น       
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053502  จิตวิทยาการแนะแนว  2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาระท่ีปรับปรุง 

1053504  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2 (1-2-3) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053505  เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวัยรุ่น2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053506  จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053601  การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว2 
(2-1-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053603  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053604  กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1053702  การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต   
2 (1-2-3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1054202  การให้การศึกษาแก่พ่อแม่ 2 (1-2-3)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1061101  หลักการบริหารการศึกษา 3 (3-0-6)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1061103  พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา 2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1064104  สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู2 
(2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1063107  ธุรกิจการศึกษา2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1063108  การอาชีวศึกษา 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1063105  การบริหารงานบุคคล 2 (2-0-4)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1064106  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
2 (2-0-4) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1071001  จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย                        3 (3-0-6) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1073002  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย3 (3-0-6)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1073003  การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  2 (2-0-4) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1083601  การศึกษาแบบเรียนรวม3 (3-0-6) 1083002 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
2(2-0-4)   

 
 
 

1162004  พลศึกษาและนันทนาการส าหรับครู  2 (1-2-
3) 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาระท่ีปรับปรุง 

1073501  จิตวิทยาการสอนดนตรี3(2-2-5)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023601  หลักการและวิธีการสอนดนตรี  3(2-2-5) 
 

 ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

1023602  การสอนเครื่องลมไม้3(3-0-6)  ตัดรายวิชาจากโครงสร้าง
หลักสูตร 

 1044001 การวิจัยในชั้นเรียน  2(1-2-3)   ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

 1044002 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
2(1-2-3) 

ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยปีัจจุบัน 

1005501 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                               
2(1-2-3) 

1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  
1(90)    

 
ปรับหน่วยกิต 

1005502  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน  2  
2(1-2-3) 

1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
1(90)   

ปรับหน่วยกิต 

1005503  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
5(4-5-0) 

1004003 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
6(540)    

ปรับหน่วยกิต 

1005504  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
5(4-5-0) 

1005004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
6(540)    

ปรับหน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาระที่ปรับปรุง 
วิชาบังคับ1212101 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 13(2-2-5) Methods of Teaching 
English Language 1 
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาการ
วิเคราะห์หลักสูตรหลักการจัดประสบการณ์ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้การใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบต่างๆทักษะ
การผลิตและการใช้สื่ออุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้การทดลองสอนใน
ช้ันเรียน 

1213101  การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
Teaching English for the Elementary  
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร กลุ่มสารการเรียนรู้ ฝึกการออกแบบแผนการ
เรียนรู้ และศึกษา เทคนิค วิธีสอน การใช้สื่อ การประเมินผล เพื่อการสอนทักษะ
ภาษาองักฤษระดับประถมศึกษา 
Study and analyze curriculum, curriculum standard and strands for lesson 
plan design. Methods, techniques, materials selection and evaluation for 
teaching English at the elementary level are also focused. 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

1214102 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
Methods of Teaching English Language 2 
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาการ
วิเคราะห์หลักสูตรหลักการจัดประสบการณ์ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้การใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบต่างๆทักษะ
การผลิตและการใช้สื่ออุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้การทดลองสอนใน
ช้ันเรียน 

1213102  การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
Teaching English for the Secondary 
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกการออกแบบ
แผนการเรียนรู้ และศึกษา เทคนิค วิธีสอน การใช้สื่อ การประเมินผล เพื่อการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
Study and analyze curriculum, curriculum standard and strands for lesson 
plan design. Methods, techniques, materials selection and evaluation for 
teaching English at the secondary level are also focused. 

ป รั บ เป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า  แ ล ะ ใ ช้
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 

1213103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 3(2-2-5) 
English Language Learning Based on Learner 
ศึกษาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญกิจกรรมการเรียนการ
สอนสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลตามสภาพจริง 

1212103  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3(2-2-5) 
English  Learning  Based  on  Learner  
ศึกษาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอน และการประเมินผลตามสภาพจริง 
This course is a study of  English learning based on learner. Teaching and 
learning activities. Instruction media and authentic assessment 

ป รั บ เป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า  แ ล ะ ใ ช้
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 

1213104 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบทางภาษา 3(2-2-5) 
Construction and Development of Language Tests and Tools 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสรางพัฒนาแบบทดสอบบทเรียนด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์

1214301  การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืและแบบทดสอบทางภาษา 3(2-2-5) 
Construction and Development of Language Tests and Tools 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างพัฒนาแบบทดสอบบทเรียนด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาระที่ปรับปรุง 
เครื่องมือต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ว่าจะเป็น
การออกแบบ และการหมุนเวียนการใช้เครื่องมือการทดสอบทางภาษา 
(มาตรฐาน บทเรียน กระบวนการ ความถูกต้องของค าตอบ การก าหนดรูปแบบ
ของค าตอบให้มีความแม่นย าถูกต้อง ข้อสอบชนิดพิเศษ และข้อสอบทั่วไป) 
ศึกษาในด้านของกระบวนการที่สัมพันธ์กันระหว่างเครื่องมือและแบบทดสอบ
ทางภาษา รวมถึง ความหลากหลายในกระบวนการทดสอบทางภาษา 

ต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ว่าจะเป็นการออกแบบ และ
การหมุนเวียนการใช้เครื่องมือการทดสอบทางภาษา (มาตรฐาน บทเรียน กระบวนการ 
ความถูกต้องของค าตอบ การก าหนดรูปแบบของค าตอบให้มีความแม่นย าถูกต้อง ข้อสอบ
ชนิดพิเศษ และข้อสอบทั่วไป) ศึกษาในด้านของกระบวนการที่สัมพันธ์กันระหว่าง
เครื่องมือและแบบทดสอบทางภาษา รวมถึง ความหลากหลายในกระบวนการทดสอบทาง
ภาษา 
This course introduces language testing and tools, types of test purpose, 
the criterion, design, and the testing cycle (constraints, content, method, 
authenticity of response, fixed and constructed response formats, test 
specification, and test trial). The  rating process and validation of language 
test. 

1214105 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ3(2-2-5) 
Seminar in Teaching English 
ศึกษาแนวคิดวิธีการจัดสัมมนาและฝึกปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาที่ต้องใช้
กระบวนการทางเทคนิคท่ีหลากหลายและแหลง่ข้อมูลที่สามารถช่วยแก้ปัญหาใน
ด้านการสอนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นโดยนักเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น 

1215301 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
Seminar in Teaching English 
ศึกษาแนวคิดวิธีการจัดสัมมนาและฝึกปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาที่ต้องใช้กระบวนการ
ทางเทคนิคที่หลากหลายและแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านการสอน
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นโดยนักเรียน และชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น  
This  course  is  a  study  of  topics in English teaching relevant to teaching 
interns;  discussion of common problems and approaches for solving them. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1212106 การจัดการห้องเรียนส าหรับครูภาษา 2(1-2-3) 
Classroom Management for Language Teachers 
ศึกษาภาษาวาทกรรมในช้ันเรียนส าหรับฝึกปฏิบัติสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
ภาษาเป้าหมายเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนทุกระดับช้ันการศึกษาภาษา
วาทกรรมในช้ันเรียนประกอบด้วยกลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายความรู้
ทางภาษาอังกฤษและกลวิธีการตั้งค าถามการแสดงตัวอย่างประกอบการเรียนรู้
พร้อมบรรยายเนื้อหาประกอบและสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับ
นักศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษสร้างสัญลักษณ์และการจัดการองค์ประกอบอย่าง
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สาระที่ปรับปรุง 
เป็นระบบเกี่ยวกับการตอบสนองในช้ันเรียน/กลุ่มย่อยในช้ันเรียนการควบคุม
และติดตามผลงานของกลุ่มย่อยและงานคู่การจัดประชุมให้นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานกลุ่มโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในที่ประชุม 
 
 
1212107 ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อเพื่อสอนภาษา 2(1-2-3) 
Introduction to Multimedia in the English Classroom 
ศึกษาแนวคิดหลักสูตรและฝึกปฏิบัติการทดลองใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นเครื่องเสียงเครื่องเล่นวิดีโอรวม
ไปถึงวิทยาการความก้าวหน้าล่าสุดของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์และระบบอินเตอร์เน็ต 

  

1213108 การผลิตและปรับสื่อเพื่อใช้สอนภาษา 2(1-2-3) 
Material Adaptation and Production 
ศึกษาวิธีการปรับสื่อการสอนประเภทเอกสารให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ใน
ช้ันเรียนและตรงกับความต้องการของนักศึกษาบทเรียนจะมุ่งเน้นการผลิตสื่อ
การสอนที่ใช้ในกิจกรรมเชิงสื่อสาร (นักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนวิชาการ
ประเมินและใช้สื่อการสอนภาษา (Assessing and Exploiting Language 
TeachingMaterials) ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานี้ ) 

1213302 การผลิตและปรับสื่อเพื่อใช้สอนภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
Material Adaptation and Production for Teaching English  
ศึกษาวิธีการปรับสื่อการสอนประเภทเอกสารให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน
และตรงกับความต้องการของนักศึกษาบทเรียนจะมุ่งเน้นการผลิตสื่อการสอนที่ใช้ใน
กิจกรรมเชิงสื่อสารการประเมินและใช้สื่อการสอนภาษา 
This course introduces a study of methods for adapting textual materials to 
make them suitable for classroom application and to suit students’ needs. 
Special attention to be given to producing instructional materials used in 
communicative activities using and evaluation material.   

ปรับ เปลี่ ยน ช่ือ รหัสวิชา และ
เพิ่ ม เติ มค าอธิบ ายรายวิชาให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

1214109 การวิจัยเบื้องต้นในช้ันเรียน 2(1-2-3) 
Introduction to Classroom Research 
ศึกษาแนวคิดหลักการการวิจัยในช้ันเรียนและฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลการหาคุณภาพเครื่องมือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ในช้ันเรียนการเขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัย 

  

วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก ปรับ เป ลี่ ยน ช่ือ  และ เพิ่ ม เติ ม
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1214110 การทดสอบและการวัดผลส าหรับครูภาษา 2(2-0-4) 
Tests and Measurements for Language Teachers 
ศึกษาวิธีการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษท่ีมีการพัฒนามาถึงปัจจุบันและ
บทบาทของทดสอบวัดความรู้ทางภาษามีต่อช้ันเรียนภาษาซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้างบทสอบทักษะภาษาประเภทต่างๆรวมไปถึงบททดสอบความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างของภาษาประเภทต่างๆพร้อมท้ังจัดฝึกปฏิบัติสร้างข้อสอบวัดและการ
วิเคราะห์ข้อสอบ 

1214101 การทดสอบและการวัดผลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)  
Testing Measurements English Teachers 
ศึกษาวิธีการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีการพัฒนามาถึงปัจจุบันและบทบาท
ของทดสอบวัดความรู้ทางภาษามีต่อช้ันเรียนภาษา ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างบทสอบ
ทักษะภาษาประเภทต่างๆรวมไปถึงบททดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา
ประเภทต่างๆ   พร้อมท้ังจัดฝึกปฏิบัติสร้างข้อสอบวัดและการวิเคราะห์ข้อสอบ 
This  course  focuses  on  relationships among theories of language, 
teaching and testing; different types and formats of test items; different 
types of test; typical characteristics of a good test and how to find them; 
construction of tests for testing language  content and skills; test item 
analyses; types  of student evaluation authentic evaluation; philosophies 
and grading techniques. 

ค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 

1213111 การสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
Instruction of English with Computers 
ศึกษาการสอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ตามหัวข้อดังนี้ข้อดีของ
คอมพิวเตอร์ทฤษฎีเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์การสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อการ
สอนอิเลคทรอนิกส์ความแตกต่างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารคอมพิวเตอร์ 

  

1214112 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
Developing of Learning Units for English Lessons 
ศึกษาวิธีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ การออกแบบ
โครงสร้างการสอนโครงสร้างของหน่วยเรียนที่เป็นมาตรฐาน (ความรู้พื้นฐาน 
ความรู้พื้นฐานด้านทักษะ สังคมและจริยธรรมวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
รวมถึงภาษาท่ีใช้ในบทเรียนภาษาอังกฤษด้วย 

1213301 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 ศึกษาวิธีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ  การออกแบบ
โครงสร้างการสอน  โครงสร้างของหน่วยเรียนที่เป็นมาตรฐาน (ความรู้พื้นฐาน  ความรู้
พื้นฐานด้านทักษะ  สังคมและจริยธรรม  วิธีการสอนภาษาอังกฤษ   ทั้งนี้รวมถึงภาษาท่ีใช้
ในบทเรียนภาษาอังกฤษด้วย 
This course aims to a study of English language curriculum, syllabus 
designs, learning-unit construction  models (Knowledge Based, Skills- Based, 
Social/ Moral-Based, and Content  Based) , English teaching models 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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(Structural-type, Situational-type and Notional - functional type) , and 
language contents in English textbooks. 
 
 
 

1214113 การศึกษาอิสระในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
Independent Studies in Learning Process of English 
ศึกษาและปฏิบัติการทดลองหรือค้นคว้าในหัวข้อที่ตนสนใจซึ่งอาจจะเป็น
โครงการพิเศษงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่วาง
แผนการจัดการเรียนรู้ไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เหมาะสมกับความสนใจในแต่ละ
รูปแบบที่นักเรียนถนัดและทางสถาบันการศึกษามีความต้องการด้วย โดย
สามารถหาได้จากแหลง่ข้อมูลดังนี้หนังสอืเรียนหนังสือพิมพ์นิตยสารอินเตอร์เน็ต
ผลงานวิจัยบทสัมภาษณ์ประชาพิจารณ์แบบสอบถามฯลฯ 

1215302 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 3(135 ชม.) 
Skills Development through English Camp 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งค่าย (ปฐมนิเทศ กิจกรรมแค้มป์ การประเมินผล และการ
ติดตามผลรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ) และฝึกภาษาอังกฤษตามธรรมชาติในสถานการณ์จริงกับ
เจ้าของภาษา นักศึกษาจะได้รับและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษด้วย การปฏิบัติจริง  
This course focuses on language development outside the classroom in a 
free and relaxed atmosphere. Students have an opportunity to learn how 
to organize camps  (orientation, camping, assessment and follow-up as well 
as practice), and to practice their English with native and non -native 
speakers in a natural and realistic setting.In thisEnglish saturated 
atmosphere, the students will gain and increase English skills through 
language practices and cultural awareness. 

 

1213114 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 2(90) 
Skills Development through English Camp 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งค่าย (ปฐมนิเทศกิจกรรมแค้มป์การประเมินผล
และการติดตามผลรวมทั้งการฝึกปฏิบัติ) และฝึกภาษาอังกฤษตามธรรมชาติใน
สถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษานักศึกษาจะได้รับและเพิ่มพูนทักษะทาง
ภาษาอังกฤษด้วยการปฏิบัติจริง 

 เปลี่ยนหน่วยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา  
 

1213115 การประเมินและการใช้สื่อการสอนภาษา2(1-2-3) 
Subject Name Assessing and Exploiting LanguageTeaching Materials 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาเอกสารการสอนวิชาภาษาอังกฤษและ
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คู่มือสอนของอาจารย์ในโรงเรียนไทยโดยเน้นการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาเป็นพิเศษการประเมินจุดแข็ง /จุดอ่อนในเอกสารที่จัดท าขึ้นใช้และ
พิจารณารูปแบบการน าเสนอสื่อการสอนการพิจารณาเปรียบเทียบการน าเสนอ
หัวข้อบรรยายที่มีการจัดท าเป็นเอกสารการสอนขึ้นใช้ในรูปแบบต่างๆกัน (การ
สอนค าศัพท์/โครงสร้างภาษา/หน้าที่ต่างๆของค าในภาษาอังกฤษเป็นต้น) การ
ประเมินและใช้สื่อการสอนเช่นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้เกิด
ความแตกฉานในความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เป็นต้นและการเชื่อมเนื้อหาของหัวข้อการบรรยายให้สอดคลอ้งกับประสบการณ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาและโลกกว้างอันอยู่นอกห้องเรียน 
1212116 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 2(2-0-4) 
Subject Name Current Developments in TOEFL 
ศึกษากลยุทธ์การศึกษาภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆรวมถึงเทคนิคและกิจกรรม
การเรียนรู้หลายรูปแบบจากแต่ละกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิผลสูงสุดนักศึกษาจะต้อง
ผ่านกระบวนวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 หรือวิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 

  

1212201 การพูดสื่อสาร 1 3(3-0-6)Oral Communication 1 
ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดที่ เป็นกิจวัตรประจ าวันรวมไปถึงความ
หลากหลายในรูปแบบการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆทั้งที่เป็นการพูดที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

1212101  การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษEnglish Oral Communication 
 ศึกษาและฝึกการฟังและการพูดที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน  รวมไปถึงความหลากหลายใน
รูปแบบการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการพูดที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
This course promotes students to  practice listening and speaking skills for 
everyday spoken discourse through a variety of functional situations. 
Formal and informal registers are included. 

 

1212202 การพูดสื่อสาร 2 3(3-0-6)Oral Communication 2 
ศึกษาและฝึกทักษะด้านการฟังและพูดเพื่อประโยชน์ในการใช้ติดต่อสื่อสารกัน
ภายในสถาบันการศึกษาและการสมัครงานการฟังจะเป็นการฟังเพื่อมุ่งเน้นการ
หาใจความหลักและการจดบันทึกการเรียนการประชุมด้วย 
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1213203 การพูดสื่อสาร 3 3(3-0-6)Oral Communication 3 
ศึกษาและฝึกฝนการฟังและพูดที่ถูกเลือกบทสนทนาและเหตุการณ์และ
เหตุการณ์ มีการน าเสนอรูปแบบของการโต้วาทีและการรายงานผลหน้าช้ันเรียน 
อุปกรณ์พิเศษถูกน ามาใช้ช่วยในการฟังจากบริบท 
วิเคราะห์ต าแหน่งของค าที่ถูกใช้ในภาษาอังกฤษและสอดแทรกลักษณะค าพูดที่
เป็นวัฒนธรรมท้องที่ต่าง ๆ ท่ีเจ้าของประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก 

  

1212204 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 3(3-0-6)Paragraph Reading Strategies 
ศึกษาและฝึกการอ่านย่อหน้าของบทความและวิเคราะห์บทความที่ได้อ่าน
รวมทั้งศึกษากลวิธีในการอ่านเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดรวดเร็วในการตีความ 

1212201 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 3(3-0-6) 
Paragraph Reading Strategies 
ศึกษาและฝึกการอ่านย่อหน้าของบทความ และวิเคราะห์บทความที่ได้อ่าน รวมทั้งศึกษา
กลวิธีในการอ่านเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิสูงสุด รวดเร็วในการตีความ 
This course aims to study and practice reading at the paragraph level from 
various sources with an emphasis on reading strategies to improve reading 
speed and comprehension. 

เปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่มเติมค าอธิบาย
รายวิชา 

1213205 การเขียนตามรูปแบบ 3(3-0-6) Guided Writing 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนที่เป็นแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางภาษาอังกฤษ
การตีความ วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของการเขียน (ทางธุรกิจ บัตรอวยพร ใน
ประกาศ ใบปลิว และอื่น ๆ) ในคอร์สนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องของโครงสร้างที่ถูกต้อง
ของไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการเขียน ซึ่งต้องการการตอบกลับทาง
จดหมาย 

1213205 การเขียนตามรูปแบบ 3(3-0-6) Guided Writing 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆทางภาษาอังกฤษ การตีความ
วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของการเขียน (ทางธุรกิจบัตรอวยพรในประกาศใบปลิวและ
อื่นๆ) นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นในเรื่องของโครงสร้างที่ถูกต้องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้ง
ในด้านการเขียนและการโต้ตอบทางจดหมาย 
This course aims to develop writing skills emphasizing controlled writing, i.e. 
messages and written greetings, note-taking, form-filling and conventions of 
letter-writing, both formal and informal such as letters of invitation, polite 
refusals, replies to advertisements, job applications, etc. 

 

1213206 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6)Paragraph Writing 
ศึกษาเน้นเนื้อหาด้านเขียนในระดับกลางและโครงสร้างทางการเขียนที่เป็น
ทางการไม่ว่าจะเป็นการเขียนถึงองค์กรและหน่วยงานอื่นๆที่เน้นการศึกษาความ
ถูกต้องของโครงสร้างทางบริบทและย่อหน้าเป็นส าคัญ 

1212202 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6)Paragraph Writing 
 ศึกษาเน้นเนื้อหาด้านเขียนในระดับกลางและโครงสร้างทางการเขียนท่ีเป็นทางการไม่ว่า
จะเป็นการเขียนถึงองค์กรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เน้นการศึกษาความถูกต้องของโครงสร้าง
ทางบริบทและย่อหน้าเป็นส าคัญ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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This course focuses on features of paragraph writing and the necessity for 
clarification and organization of paragraph. 
 
 

1212307 การอ่านเพื่อการตีความ 3(3-0-6)Reading for Interpretation 
ศึกษาและฝึกฝนการอ่านการบริบทที่ยาวมากยิ่งขึ้นจากบทความทางวิชาการ
และบทความทั่วไป โดยในคอร์สนี้จะมุ่งเน้นที่การแสดงให้เห็นถึงการแสดงความ
คิดเห็นและความจริงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร การสนทนาท่ีมีลักษณะพิเศษ 
การระบุถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียน การหาความหมายโดยนัยจากบริบท และ
ความเข้าใจถึงลักษณะพิเศษทางภาษา 

1213202  การอ่านเพื่อการตีความ 3(3-0-6)Reading for Interpretation 
ศึกษาและฝึกฝนการอ่านการบริบทท่ียาวมากยิ่งข้ึนจากบทความทางวิชาการและบทความ
ทั่วไป โดยในคอร์สนี้จะมุ่งเน้นที่การแสดงให้เห็นถึงการแสดงความคิดเห็นและความจริงว่า
มีความแตกต่างกันอย่างไร การสนทนาที่มีลักษณะพิเศษ การระบุถึงวัตถุประสงค์ของ
ผู้เขียน การหาความหมายโดยนัยจากบริบท และความเข้าใจถึงลักษณะพิเศษทางภาษา 
 This course focuses on students to practice reading extended texts both 
from academic and non-academic sources. Special attention is given to 
differentiating fact from opinion, recognizing discourse markers, identifying 
the author's purpose, detecting implied meaning and understanding 
figurative language. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1212401 การแปล 1 3(3-0-6)Translation 1 
ศึกษาหลักการพื้นฐานการแปลภาษาและเน้นการฝึกทักษะอย่างเป็นระบบใน
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ
วลีอนุประโยคประโยคอนุเฉทถึงบทความสั้นๆในหลากหลายสาระความรู้และ
บริบทและเอกสารต้นฉบับที่ใช้ในชีวิตประจ าวันหลากหลายแหล่งพร้อมกับเน้น
ทักษะการใช้พจนานุกรมในการแปล 

1212203 การแปล 1 3(3-0-6)Translation 1 
ศึกษาหลักการพื้นฐานการแปลภาษาและเน้นการฝึกทักษะอย่างเป็นระบบในการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับวลีอนุประโยค
ประโยคอนุเฉทถึงบทความสั้นๆในหลากหลายสาระความรู้และบริบทและเอกสารต้นฉบับ
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันหลากหลายแหล่งพร้อมกับเน้นทักษะการใช้พจนานุกรมในการแปล  
This course introduces the history and fundamental principles of 
translation. The focus is on systematic practice in translating English to Thai 
and Thai to English from the level of sentences up to the level of short 
passages. It also focuses on practice in the use of dictionaries and a variety 
of sources. Practical applications include the translation of texts from 
printed media and commercial literature. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1213402 การแปล 2 3(3-0-6)Translation 2 1213402 การแปล 2 3(3-0-6)Translation 2 เปลี่ยนรหัสวิชา 
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ในรายวิชานี้จะต่อเนื่องจากรายวิชาการแปล 1 นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการแปล
ความจากบริบทที่ซับซ้อนมากขึ้นจากภาษาอังกฤษแปลเป็ นไทยและจาก
ภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ในรายวิชานี้จะต่อเนื่องจากรายวิชาการแปล 1 นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการแปลความจาก
บริบทที่ซับซ้อนมากขึ้นจากภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยและจากภาษาไทยแปลเป็น
ภาษาอั งกฤษ  This course is a continuation of Translation 1. It emphasizes 
more difficult and longer passages and articles in various styles, including 
newspaper articles, reports, excerpts from different fields of study, literary 
excerpts, etc.  Equal emphasis is placed on Thai to English and English to 
Thai translation. 

1211208 ไทยศึกษา 3(3-0-6)Thai Studies 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศประวัติศาสตร์ชาติไทยวัฒนธรรมประเพณี
ไทยศาสนาและความเช่ือศิลปะการเมืองการปกครองการศึกษาและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยรวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของวัฒนธรรมไทยที่ เช่ือมโยงกับ
องค์ความรู้อื่นๆ 

1213303 ไทยศึกษา 3(3-0-6)Thai Studies 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศประวัติศาสตร์ชาติไทยวัฒนธรรมประเพณีไทยศาสนา
และความเชื่อศิลปะการเมืองการปกครองการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึง
การวิเคราะห์ลักษณะของวัฒนธรรมไทยที่เช่ือมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆ This courseis a 
study of Thailand’s culture, geography and history, encompassing religion, 
arts, music, language and literature, customs and tradition, values and 
beliefs, ways of life, etc., in English. The course emphasizes the 
development of advanced study skills such as note- taking, reporting, 
research and translation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1213403 การวิเคราะห์สัมพันธสารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Discourse Analysis 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์ค าพูดทั้งภาษาเขียนและ
ภาษาพูด 

1212402  การวิเคราะห์สัมพันธสารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Discourse Analysis 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์ค าพูดทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด 
This course introduces the basic concepts of discourse analysis, both in 
spoken and written forms. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1212209 การอภิปรายและการโต้วาที 3(3-0-6)Discussion and Debate 
ศึกษาและฝึกทักษะการพูดในชีวิตประจ าวันนักศึกษามีความจ าเป็นที่จะเรียนรู้
ทักษะทางการพูดและการเตรียมพร้อมตามสถานการณ์ 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1212404 การเขียนเชิงวิชาการ 1 3(3-0-6)Academic Writing 1 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนเชิงวิชาการการเตรียมพร้อมการเขียนและการ

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 
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น าเสนอรายงานเฉพาะแบบ 
1213405 การเขียนเชิงวิชาการ 2 3(3-0-6)Academic Writing 2 
ในรายวิชานี้จะต่อเนื่องมาจากรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ 1 มุ่งเน้นการ
วิเคราะห์และการน าเสนอบทความทางวิจัยเฉพาะด้าน 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1213406 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)Introduction to Pragmatics 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของวัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
ด้านความแตกต่างของวัฒนธรรมและบทบาททางสังคมของทั้งผู้ฟังและผู้พูด 

1214401 วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)Introduction to Pragmatics 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของวัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความรู้ด้าน
ความแตกต่างของวัฒนธรรม และบทบาททางสังคมของทั้งผู้ฟังและผู้พูด 
Thiscourse introduces the concepts of pragmatics, especially the awareness 
of the differences of cultures and social roles of the listener and speaker. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1212210 การน าเสนอ 1 3(3-0-6)Oral Presentation 1 
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการน าเสนอรวมถึงเทคนิคการใช้ภาษาท่าทางอาจจะ
ด้วยสายตาและเสียงนักศึกษาท าการน าเสนอหน้าช้ันเรียนด้วยหัวข้อที่ผู้สอน
ก าหนดให้และสังคมและบทความทางธุรกิจ 

1215201การน าเสนอภาษาอังกฤษ3(3-0-6)English Oral Presentation   
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการน าเสนอรวมถึงเทคนิคการใช้ภาษาท่าทาง อาจจะด้วย
สายตาและเสียง  นักศึกษาท าการน าเสนอหน้าช้ันเรียนด้วยหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดให้ 
This course introduces effective presentation components and techniques 
including the use of posture, eye contact, gesture and voice inflection.  
Students make presentations on selected topics. 

เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนช่ือวิชา 
และปรับค าอธิบายรายวิชา 

1213211 การน าเสนอ 2 3(3-0-6)Oral Presentation 2 
ศึกษาเทคนิคและวิธีการน าเสนอท้ังยังมีการคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
น าเสนอผู้ฟัง และการตอบค าถามจากผู้ฟังนักศึกษายังจะได้รับความหลากหลาย
ของการน าเสนอภายในสถาบันการศึกษา 

  

1213212 การอ่านเพื่อความคิดเห็นและเจตคติ 3(3-0-6)Critical Reading 
ศึกษาและฝึกการอ่านประเภทของบทความที่หลากหลายในหน้าหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา บทบรรณาธิการและการวิพากษ์วิจารณ์ ที่ต้องแสดงความคิดเห็นและ
ทัศนคติของผู้เขียน 

1214201 การอ่านเพื่อความคิดเห็นและเจตคติ 3(3-0-6)Critical Reading 
ศึกษาและฝึกการอ่านประเภทของบทความที่หลากหลายในหน้าหนังสือพิมพ์ โฆษณา บท
บรรณาธิการและการวิพากษ์วิจารณ์ ท่ีต้องแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียน  
This course aims to read a variety of texts including newspaper articles, 
advertisements, editorials, and critical reviews to determine and make 
comments on the opinions and attitudes of the writer. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1214213 การเขียนเรียงความ 3(3-0-6)Essay Writing 1214202  การเขียนเรียงความ 3(3-0-6) Essay Writing เปลี่ยนรหัสวิชา 
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ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาของบทร้อยแก้ว โดยเฉพาะการเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็น บทสนทนาและกระบวนการทางความคิดที่สามารถปฏิบัติให้
เห็นจริงได้ ทั้งนี้รวมถึง วิธีการเขียน บทสรุปและการเขียนย่อหน้าด้วย 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาของบทร้อยแก้ว โดยเฉพาะการเขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็น บทสนทนาและกระบวนการทางความคิดที่สามารถปฏิบัติให้เห็นจริงได้ ทั้งนี้
รวมถึง วิธีการเขียน บทสรุปและการเขียนย่อหน้าด้วย This course examines the 
structural, stylistic and rhetorical features of the essay with special 
attention to the organization of ideas, discourse features, and the logical 
progression of thought.  Outlining, note taking, summary writing and 
paraphrasing are included. 

1213301 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)Introduction to Literature 
ศึกษาวิธีการการอ่านบทความอย่างง่ายที่เกี่ยวกับวรรณคดีความคิดที่เป็น
เบื้องต้นและค าศัพท์เฉพาะในวรรณคดีร้อยแก้วร้อยกรองบทประพันธ์และเลือก
บทอ่านจากวรรณกรรมได้ 

1212401 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)Introduction to Literature 
ศึกษาวิธีการการอ่านบทความอย่างง่ายที่เกี่ยวกับวรรณคดี ความคิดที่เป็นเบื้องต้นและ
ค าศัพท์เฉพาะในวรรณคดี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทประพันธ์ และเลือกบทอ่านจาก
วรรณกรรมได้  
This course aims to introduce the various forms of English literature, 
including poetry, short stories, drama, and novels (brief excerpts). Students 
will learn the basic structure and vocabulary associated with these genres.   

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1213302 วัฒนธรรมของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
Culture in the English Speaking World 
ศึกษาถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมภาษาของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ โดย
เทียบเคียงความเหมือนความต่างของวัฒนธรรมในการพูดติดต่อสื่อสาร 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1212214 การอ่านงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น 3(3-0-6) 
Selected Readings in Local Art and Culture 
ศึกษาบริบทด้านวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษา ศิลปะ 
กีฬาและวิเคราะห์ข้อมูลของหน้าที่ทางภาษาด้วยค าศัพท์ ส านวน และค าอธิบาย
ต่าง ๆ ท้ังนี้การพูดและการเขียนมีความจ าเป็นที่ต้องมีทักษะทั้งสองในการอ่าน
งานด้านวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1213303 เทวต านานและคติชนวิทยา 3(3-0-6)Mythology and Folklore 
นักศึกษาส ารวจความเชื่อและความลี้ลับของวรรณคดีตะวันตกเพื่อการอ่านจาก

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 
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เรื่องเล่าโบราณ 
1214304 นวนิยายสมัยใหม่ 3(3-0-6)Modern Novels 
ศึกษานวนิยายจากประเทศอังกฤษและอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ. 1900 จนถึงปัจจุบัน
โดยเน้นองค์ประกอบของนวนิยายในเรื่องรายละเอียดเรื่องความคิดเห็นตัวละคร
โครงสร้างฉากและการวิจารณ์นวนิยายสมัยใหม่ 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1214305 นวนิยายและสังคม 3(3-0-6)Novels and Society 
ศึกษาและวิเคราะห์นวนิยายจากสังคมมีพื้นฐานการศึกษาจากผู้เขียนและ
ระยะเวลาร่วมสมัยของนวนิยายที่มีอิทธิพลต่อสังคม 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1214306 วรรณกรรมสตรี 3(3-0-6)Feminism and Feminist Literature 
ศึกษางานเขียนของผู้แต่งเพศสตรีจากหลากหลายวัฒนธรรมและสถานภาพทาง
สังคมที่แตกต่างกันของผู้แต่งและรวมถึงการวิจารณ์วรรณกรรมด้วย 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1213307 ละครก่อนยุคศตวรรษที่  20 3(3-0-6)Drama Before the 20th 
Century 
ศึกษาการอ่านที่หลากหลายในช่วงค.ศ. 1900 โดยเน้นหนักถึงผลกระทบที่มีต่อ
การละครและการประสบความส าเร็จของละครเวที 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1212305 ละครสมัยใหม่ 3(3-0-6)Modern Drama 
ศึกษาและเรียนรู้ละครสมัยใหม่ของชาวอังกฤษและชาวอเมริกัน 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1213309 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)Prose 
ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานในเรื่องร้อยแก้วภาษาอังกฤษโดยการอ่านการสนทนา
และการวิเคราะห์โดยเลือกจากการวิเคราะห์ค าพูดเรียงคามประวัติบุคคล
วรรณกรรมเรื่องสั้นและบทละครเป็นต้น 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1212310 การเรียนภาษาด้วยการแสดง 3(3-0-6) 
Language Learning Through Drama 
ศึกษาและฝึกฝนการพูดต่อสาธารณชนด้วยการใช้น้ าเสียงทั้งโทนสูงและต่ าและ
ฝึกการควบคุมเสียงและพัฒนาการออกเสียงด้วยการแสดงละคร 

1213403  การ เรี ยนภาษาด้ วยการแสดง  3(3-0-6)Language Learning Through 
Drama 
ศึกษาและฝึกฝนการพูดต่อสาธารณชนด้วยการใช้น้ าเสียงทั้งโทนสูงและต่ าและฝึกการ
ควบคุมเสียงและพัฒนาการออกเสียงด้วยการแสดงละคร 
This course aims to a study and practice English to produce strong, public 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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speaking performances. Proper intonation, rhythmic patterns and fine 
control of voice are developed through drama activities/techniques. 
 
 

1213311 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)Poetry 
ศึกษาประเภทของร้อยกรองที่แตกต่างกันในด้านรูปแบบและศึกษาเกี่ ยวกับ
องค์ประกอบร้อยกรองด้วยการวิเคราะห์และวิจารณ์ 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1212312 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)Short Stories 
ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเรื่องสั้นมุ่งเน้นศึกษา
ปัจจัยดังนี้รายละเอียดเนื้อเรื่องตัวละครฉากความคิดเห็นข้อขัดแย้ง 

1213401 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)Short Stories 
ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเรื่องสั้นมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยดังนี้
รายละเอียดเนื้อเรื่องตัวละครฉากความคิดเห็นข้อขัดแย้ง 
This course is an analytical and critical study of English language short 
stories focusing on the elements of fiction: plot, characterization, setting, 
point of view, irony and theme. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1213313 วรรณคดีส าหรับเด็ก 3(3-0-6)Children’s Literature 
ศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายที่แตกต่างของวรรณคดีด้วยการอ่านและที่แสดงออกด้วย
ท่าทางศึกษาถึงองค์ประกอบและคุณค่าทางวรรณคดีการวิจารณ์หนังสือที่เหมา
สมส าหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน 

1213402 วรรณคดีส าหรับเด็ก 3(3-0-6)Children’s Literature 
ศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายที่แตกต่างของวรรณคดีด้วยการอ่านและที่แสดงออกด้วยท่าทาง 
ศึกษาถึงองค์ประกอบและคุณค่าทางวรรณคดี การวิจารณ์หนังสือท่ีเหมาสมส าหรับเด็กใน
แต่ละช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน 
This course examines different aspects of verbal and non-verbal literature: 
its types, elements and values. Book evaluation for appropriate use with 
children of different age is included. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1214314 วรรณกรรมร่วมสมัย 3(3-0-6)Contemporary Literary Works 
ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของภาษาวรรณคดีสมัยใหม่และการแปลภาษาโดย
การตีความตามรูปแบบการวิจารณ์วรรณคดีและงานด้านวรรณกรรมที่มี
แนวความคิดเกี่ยวเนื่องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาและ
วิจารณ์วรรณกรรมได้ด้วยการอ่าน 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1214315 วรรณกรรมเอเชีย 3(3-0-6)Asian Literature  ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 
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อ่านและวิเคราะห์งานด้านวรรณกรรมที่ เป็นงานเขียนและถอดความจาก
นักเรียนชาวเอเชียรวมถึงนักเรียนสมัครเล่นเพื่ออ่านจับใจความที่แสดงถึง
ผลกระทบของงานทางวัฒนธรรมและเป็นการฝึกทักษะการอ่านอีกด้วย 
 
1213316 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 
2(2-0-4)Subject Name Socio-cultural Backgrounds of English-
speaking Countries 
การศึกษาภูมิหลังทางสังคม (สังคมวิทยา) และทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หัวข้อบรรยายประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ แง่มุม
ความเชื่อทางศาสนา การเมือง ระบบสังคมต่างๆโครงสร้างครอบครัวและกลุ่ม
ความสัมพันธ์ลักษณะอื่นๆ เทคโนโลยี ศิลปะ และดนตรี เป็นต้น 

1214103 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 3(3-0-
6)Subject Name Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries 
การศึกษาภูมิหลังทางสังคม (สังคมวิทยา) และทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หัวข้อบรรยายประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ แง่มุมความเชื่อทาง
ศาสนา การเมือง ระบบสังคมต่างๆโครงสร้างครอบครัวและกลุ่มความสัมพันธ์ลักษณะ
อื่นๆ เทคโนโลยี ศิลปะ และดนตรี เป็นต้น  
This course introduces a study of sociological and cultural backgrounds of 
English-speaking countries. Topics include history, aspects of religions, ways 
of life, traditions, social systems, educational systems, family structure, 
technology, music, etc. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1212407 ไวยากรณ์อังกฤษ 3(3-0-6)Introduction to Grammar 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพิเศษทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และความถูกต้อง
แม่นย าของไวยากรณ์โครงสร้าง ภาษาเขียนและภาษาพูดจะเป็นทักษะที่
นักศึกษาได้ฝึกฝนในคอร์สนี้และศึกษาถึงการน าเอาไวยากรณ์จะประยุกต์ใช้กับ
การตัดต่อสื่อสารอีกด้วย 

1211101 ไวยากรณ์อังกฤษ 3(3-0-6)Introduction to English Grammar 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพิเศษทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความถูกต้องแม่นย าของ
ไวยากรณ์โครงสร้างภาษาเขียนและภาษาพูดจะเป็นทักษะที่นักศึกษาได้ฝึกฝนในคอร์สนี้
และศึกษาถึงการน าเอาไวยากรณ์จะประยุกต์ใช้กับการตัดต่อสื่อสารอีกด้วย 
This course introduces the fundamental features of English grammar with 
special attention to syntactic accuracy. Written and spoken exercises 
emphasize the accurate use of grammar in a communicative context. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1213408 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 1 3(3-0-6)Morphology and Syntax 1 
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของค า การหาหัวข้อเรื้องที่แตกต่างกันใน
ประโยค การวิเคราะห์หากฎ และโครงสร้างที่ยึดถือในทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
จากเจ้าทฤษฎีส านักต่างๆ 

1214402 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 3(3-0-6)  Morphology and Syntax  
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของค า การหาหัวข้อเรื้องที่แตกต่างกันในประโยค การ
วิเคราะห์หากฎ และโครงสร้างที่ยึดถือในทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จากเจ้าทฤษฎีส านักต่างๆ  
This course introduces the study of the internal structure of words. Topics 
include the different ways words are formed and how words are used in 

เปลี่ยนรหัสวิชา และชื่อวิชา 
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sentences. The analysis of sentences using traditional and structural 
linguistic theories is presented. 
 
 

1213409 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)  Applied Linguistics 
ศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่แนะน าถึงองค์ประกอบของภาษาศาสตร์ที่
สัมพันธ์กับการแปลการใช้ค าศัพท์ภาษาถิ่นและที่ เกี่ยวกับการพูดในการ
ติดต่อสื่อสารที่สามารถประยุกต์ใช้กับการสอนภาษาอังกฤษ 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1212410 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)Introduction to Linguistics 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์และการเขียนบรรยายด้านวิชา
ภาษาศาสตร์สัทธาสตรหน่วยเสียงหน่วยค าโครงสร้างประโยควากยสัมพันธ์และ
ปฏิบัตินิยมนักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเรื่องของสังคมทางภาษาศาสตร์
จิตวิทยาทางภาษาและการประยุกต์การใช้ในภาษาอังกฤษ 

1211102ภาษาศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)Introduction to Linguistics   
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์และการเขียนบรรยายด้านวิชาภาษาศาสตร์ 
สัทธาสตร์ หน่วยเสียง หน่วยค า  โครงสร้างประโยค วากยสัมพันธ์ และปฏิบัตินิยม 
นักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเรื่องของสังคมทางภาษาศาสตร์  จิตวิทยาทางภาษา และ
การประยุกต์การใช้ในภาษาอังกฤษ 
This course promotes students to learn the characteristics of language and 
descriptive linguistics: phonetics, phonology, morphology, syntax and 
pragmatics. Students receive grounding in interdisciplinary fields like 
sociolinguistics, psycholinguistics and applied linguistics. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

1213411 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 1 3(3-0-6)Phonetics and Phonology 1 
เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องจากรายวิชาด้านสัทศาสตร์และหน่วยเสียง 1 ซึ่ง
จะเพิ่มรายละเอียดด้านการวิเคราะห์และทฤษฎีด้านหน่วยเสียงการออกเสียงที่
ถูกต้องและช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของบริบทเมื่อท าการอ่านออกเสียงเป็น
ลักษณะเสียงหนัก – เบาครุและลหุ 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1214412 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 2 3(3-0-6)Morphology and Syntax 2 
ศึกษาถึงขอบข่ายของโครงสร้างแบบลึกของไวยากรณ์ที่ต้องน าเอาประโยคใน
หลากรูปแบบมาวิเคราะห์ในด้านของตัวเช่ือมที่มีผลต่อประโยคและการ
ติดต่อสื่อสาร 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 
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1214413 อรรถศาสตร์ 3(3-0-6)Semantics 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของภาษาท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหลักภาษาศาสตร์และ
ระดับของภาษาที่เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังค าและประโยคหัวข้อศึกษา
ได้แก่ ขอบข่ายของอรรถศาสตร์ ช่ือ แนวความคิด อ้างอิงน าเสนอและยังรวมไป
ถึงอรรถศาสตร์ค าศัพท์ ตรรกวิทยาภาษา ค าน้องเสียง – รูป ค าตรงกันข้ามค าที่
เขียนเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่าง และองค์ประกอบค าต่าง ๆ 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1214414 ภาษาศาสตร์จิตวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Psycholinguistics 
ศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์จิตวิทยา กับการวิเคราะห์วิวัฒนาการทางภาษาของ
มนุษย์และการเรียน –การสอนภาษาอังกฤษฐานะเป็นภาษาที่ 2 และเรียนรู้ถึง
ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ทางด้านสังคม ทั้งด้านภูมิส าเนามี
ผลต่อการพูดของมนุษย์อย่างไร 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

1214415 ภาษาศาสตร์สังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Sociolinguistics 
ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานขอบข่ายของภาษาในสังคมในสังคม ด้วยบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับสังคม ประเด็นหลักคือสังคมที่ผลต่อปัจจัย ดังนี้อย่างไร ได้แก่ เพศ อายุ ชน
ช้ันทางสังคม อาชีพ และลักษณะการพูดท่ีแตกต่างกัน 

 ตัดออกจากโครงสร้างหลักสูตร 

 1214102 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
Teaching English as a Foreign Language  
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ ตลอดจนเทคนิคและกิจก รรม
หลากหลายที่ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาง่ายขั้นทั้งในระดับประถมและมัธยมโดยเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสอนทักษะทั้ง4 
This course introduces different language approaches and look at the 
variety of techniques and activities from each approach that best facilitate 
language learning in both primary and secondary-school students. The 
emphasis are on both theories and practices in teaching 4 skills. 

เพิ่มรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
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 1212102 หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)Principles of English Writing 
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในขั้นตอนของการเขียน การฝึกในการวางแผนการเขียน การ
ตรวจสอบและแก้ไของค์ประกอบของการเขียน  ทบทวนและน าเสนอมุมมองของการเขียน 
รวมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนของตนเอง 
This course focuses on skills needed at every stage of the writing  process; 
practice in planning, drafting, revising, and editing a composition; revising, 
and looking at one’s writing to audience and topic and looking at one’s 
own writing critically. 

เพิ่มรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 

 1215202การพดูภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน3(2-2-5)Public Speaking in Englis 
ฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ต่างๆในที่ชุมชน ด้วยการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า การพูด
ประเภทต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง การพูดโน้มน้าวจิตใจ การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ทัศนะต่างๆ ท้ังนี้ต้องฝึกการใช้เสียง การใช้สายตา ลีลาท่าทาง และการใช้สื่อประกอบใน
การพูด 
This course promotes students to practice of prepared public speeches in 
various situations. Students are encouraged togive speeches for several 
purposes,e.g. narrative, informative, persuasive, argumentative, etc.using 
appropriate language, tone, voice projection, eye contact, gestures, visual 
aids. 

เพิ่มรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 

 1213203 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3(3-0-6)Mass Media English  
ศึกษาหลักการและรูปแบบของสื่อสิ่ งพิมพ์  เช่น หนังสือพิมพ์  วารสาร เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการเดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยเน้น
โครงสร้างประโยคและการใช้ค า เช่น การเขียนหัวข้อ การใช้ภาษาในการโฆษณา รวมทั้ง
ฝึกแยกแยะความจริงและความคิดเห็นและวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 

เพิ่มรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
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This course aims to  study of principles and styles in printed media such as 
newspapers and magazines, brochures, itineraries and advertisements in 
newspapers and magazines. Particular attention to syntactic and lexical 
features, using headlines, promotional literature, articles, newsletters, 
commercial advertisements, and classified advertisements. Extended 
practice in distinguishing facts and opinions from news items, articles, 
editorials, etc, as well as identifying important features of language used in 
the printed media. 

 1215203 การศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ  3(120)Study English Abroad 
นักศึกษาหาประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และศึกษาวัฒนธรรมของ
เจ้าของประเทศ โดยเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่ง โดยมีเวลา
เรียนในห้องเรียนอย่างน้อย 30 ช่ัวโมง และร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา เรียนรู้
วัฒนธรรมตลอดจนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อย่างน้อย 75 ช่ัวโมง สถานศึกษาต้องรับรอง
และรายงานผลการเรียนด้วย 
This course is intended to provide students with English experience in a 
foreigncountry . The focus will be on attending English classes at schools, 
colleges, universities and otherinstitutes. Students are expected to attend 
classrooms and participate in cultural activities . Thestudent must attend 
the classrooms at least 30 hours, and participate in school activities and 
selfstudy at least 75 hours. 

เพิ่มรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 

 1214302 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน  3(2-2-5) 
Learning English Through Projects  
 ฝึกทักษะบูรณาการ โดยการท าโครงงานอย่างมีระบบในรูปแบบของการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านภาษา โครงงานวิจัย โครงงานส ารวจ หรือโครงงานการผลิตสิ่ งใหม่ๆ 
รวมทั้งการน าเสนอโครงงานด้วยโปรแกรมเพาเวอร์ พอยท์ 
The course provides students practicing integrated language skills through 

เพิ่มรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
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projectsmanagement systemically. The students are also expected to 
produce language products;information research projects, survey projects, 
and production projects, students may use MicrosoftPower Point to present 
projects. 

 1212301 ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 3(3-0-6)Classroom English  
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อสอนนักเรียน ในช่ัวโมงภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อใน
ระดับต่างๆ เช่น การใช้ค าถาม การใช้ประโยคค าสั่ง การสาธิต การโต้ตอบระหว่างครูกับ
นักเรียน การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะเป็นการใช้
กับนักเรียนทั้งห้อง เป็นกลุ่มย่อย เป็นคู่ หรือรายบุคคล อาจเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่ มที่มี
การควบคุมระดับภาษาที่ใช้ หรือกลุ่มสาธิต 
This course aims to a study of the language of classroom discourse leading 
to practical training in teaching an English lesson entirely through the 
medium of the target language for all levels; meta language techniques 
and questioning techniques; display and instruction and interaction; 
signaling and organization through the medium of English for class or group 
responses; controlling and monitoring group and pair work; 
feedback/reporting sessions on group work through the medium of English. 

เพิ่มรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี ้
         ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔" 
         ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับระเบยีบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึง่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 ข้อ ๕. ให้มหาวิทยาลยัจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ไดร้ับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
โดยจดัการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสปัดาหต์่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสตูรอสิระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้
ระยะเวลาศึกษาใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  
 มหาวิทยาลยัอาจจัดใหม้ีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดรู้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปด
สัปดาหด์้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรยีนการสอนครบตามจ านวนช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายใน
ระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศกึษาฤดูร้อน 
 ข้อ ๖. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าเว้นแตห่ลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ
ประกาศนียบตัรอื่นๆ ที่เทยีบเท่าและต้องมีคณุสมบัตติามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๗.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคดัเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๘. นักศึกษาสามารถเลือกสมคัรเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลา
ราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
 ข้อ ๙. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวทิยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมา
ขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได ้
 ข้อ ๑๐. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปรญิญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจดั
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรสีองปริญญาของกระทรวงศกึษาธิการได้   
 ข้อ ๑๑. โครงสร้างหลักสตูรของแต่ละสาขาวิชาการคดิเทียบจ านวนช่ัวโมงเรียนเป็นคา่หน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสตูรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอดุมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนด 
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 ข้อ ๑๒. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มอีาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพือ่ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
 ข้อ ๑๓. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกติส าหรับภาคการศึกษาฤดรู้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกติ  
ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดอีาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากท่ี
ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  
 ข้อ ๑๔. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณต์่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
 ข้อ ๑๕. ในกรณีทีม่ีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไมไ่ดร้ักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  
 ข้อ ๑๖. อาจารย์ผูส้อนแตล่ะคนตอ้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  
 ข้อ ๑๗. ในกรณีทีร่ายวิชาเดียวกันมีอาจารยผ์ู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผูส้อนทุกคนร่วมกันจดัท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๘. ให้แตล่ะคณะมคีณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคมุดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจดัท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงาน
ผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ ๑๙. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารยผ์ูส้อนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ ๒๐. การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๒๑. ให้อธิการบดรีักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉยัชี้ขาดในกรณีทีม่ีปัญหา
จากการปฏิบตัิตามข้อบังคับนี้การวินิจฉัยชีข้าดของอธิการบดีถือเปน็อันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

เกษม จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  
  ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
-------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัราชภฏั 
พ.ศ. ๒๕๔๗ออกข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไวด้ังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ข้อ ๒. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
  “อธิการบด”ี  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “ภาคเรยีนถัดไป”หมายความว่าภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้นไว ้
  “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากร
ประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอื่นท่ีไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
 ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรยีนอย่าง
สม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม  เพื่อทราบความก้าวหน้า
ในการเรียน โดยมสีัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่
ก าหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ผลการประเมินเป็นรายวิชาใหผ้่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัตผิลเป็น
อ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรยีนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบดังนี้ 
  ๖.๑  ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลักสตูรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับคะแนน
แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณแ์ละความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมายของผลการเรียน  ค่าระดับคะแนน 
  A   ดีเยี่ยม (Excellent)    4.0 
  B+   ดีมาก (Very Good)    3.5 
  B   ด ี(Good)     3.0 
  C+   ดีพอใช้ (Fair Good)    2.5 
  C   พอใช้ (Fair)     2.0 
  D+   อ่อน (Poor)     1.5 
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  D   อ่อนมาก (Very Poor)    1.0  
  E   ตก (Fail)     0.0 
 ระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนเป็น “E” ใน
รายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรยีนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ใหล้งทะเบียนและเรียน
รายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได ้
 ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินทีม่ีค่า
ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชา
ดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา 
  ๖.๒ ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คดิค่า
ระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี ้
  ระดับการประเมิน     ผลการเรียน 
   PD (Pass with Distinction)    ผ่านดีเยี่ยม 
   P (Pass)      ผ่าน 
   F (Fail)       ไม่ผา่น 
  ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได ้
 ข้อ ๗. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดบัคะแนน 
  สัญลักษณ ์  ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่นับ 
    หน่วยกิตและมีผลการเรยีนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผูส้อนก าหนด 
   W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    (๑) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
    (๒) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรยีนหลังจากท่ีลงทะเบยีนในภาคเรียนนั้นแล้ว และไดร้ับอนุมัติ
ให้ถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
    (๓) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพือ่ร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชา
นั้นไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลทีอ่าจารยผ์ู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
    (๑) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถดัไป 
    (๒) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามสีิทธ์ิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้อง  ขอสอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  พิจารณาอนุญาตใหส้อบในรายวิชาทีข่าดสอบนั้นได้ 
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 ส าหรับภาคเรียนปกติใหค้ิดจากผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแตล่ะรายวิชาคูณด้วยค่าระดับคะแนนท่ีได้
ของรายวิชานั้นแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมตัวอย่างเช่น 
 
ภาคเรียนที่ ๑ 

วิชาท่ีลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 
๒๖๑๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๐๑๐๐๕ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 
๒๑๖๑๒๐๖ ๒ D(๑) ๒  ( ๒๑ ) 
๓๑๑๑๓๐๑ ๓ W(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
๓๑๓๑๑๐๑ ๓ E(๐) ๐  ( ๓ ๐) 
รวม ๙  ๑๖ 

ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๑๖  หารด้วย  ๙ =  ๑.๗๗ 
 
ภาคเรียนที่ ๒ 

วิชาท่ีลงทะเบียนเรียน หน่วยกิต ระดับคะแนน ค่าระดับหน่วยกิต 
๓๑๖๑๒๐๑ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๗๑๒๐๑ ๓ I(-) - (ไม่คิดคะแนน ) 
๒๑๒๔๕๑๐ ๒ A(๔) ๘  ( ๒๔ ) 
๓๑๒๒๗๐๘ ๓ C(๒) ๖  ( ๓๒ ) 
๒๑๕๒๑๑๓ ๒ B(๓) ๖  ( ๒๓ ) 
รวม ๙  ๒๘ 

ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  =  ๒๘ หารด้วย  ๙ =  ๒.๘๘ 
  หน่วยกิตสะสมทั้งหมด   ( ๒  ภาคเรียน )   ( ๙+๙ )   =  ๑๘  หนว่ยกิต 
  ค่าระดบัคะแนน  ( ๒ ภาคเรียน )  ( ๑๖+๒๘ )   =  ๔๔  หน่วยกิต 
  ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ ๒   =  ๔๔  หารด้วย  ๑๘ =  ๒.๔๔ 
หมายเหต ุ
 ๑.  วิชาที่ได้สญัลักษณ์  “W”  คือ  วิชาขอยกเลิกไม่นับหน่วยกติในการคิดค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย 
 ๒.  วิชาที่ได้สญัลักษณ์   “I”   คือ  ยังไม่น ามาคดิเกรดในภาคเรียนนั้นจะน ามาคดิเกรดในภาคเรียนทีไ่ด้
เปลี่ยน “I”  เป็น  A , B , C , D  หรือ E  เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
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  การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารยผ์ู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บท้ังหมดในภาค
การศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 
 ข้อ ๘. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับคา่ระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ให้
อาจารยผ์ู้สอนท าการประเมินผลการเรยีนจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานท่ีค้างอยู่เป็น”ศูนย”์ และในกรณีที่ไมม่ีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผูส้อนในภาคเรียนถดัไป ให้งานทะเบยีนและประมวลผล ปรับผลการเรยีนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น 
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๙. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้้องไดร้ับการประเมินผลจากอาจารยผ์ู้สอน และ
ก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสญัลกัษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารยผ์ู้สอนไม่รายงานผลการประเมิน
เป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสญัลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๑๐. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาทีไ่ด้รับการยกเว้น
การเรยีน ตามระเบยีบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ ๑๑. กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ 
หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปรญิญาตรี(หลังอนุปรญิญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือ
รายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปรญิญาไม่ได้และให้เว้นการนับหน่วยกติเพือ่พิจารณาวิชาเรียนครบ
ตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแลว้นับตั้งแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปรญิญา) เกิน 5 ปี 
 ข้อ ๑๒. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรยีนและค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมให้คดิเป็นเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
  ๑๒.๑ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรยีนรายวิชาที่เป็นวิชา
เทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่าน้ัน 
 ข้อ ๑๓. นักศึกษาในระบบเข้าช้ันเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
  นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรยีนต้องมีเวลาเข้าช้ันเรียนในรายวชิานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนท้ังหมด หรือน้อยกว่ารอ้ยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นใหม้ีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรยีนได้ 
 ข้อ ๑๔. นักศึกษาท่ีไมไ่ดส้อบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุทีไ่ม่มสีิทธ์ิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าช้ันเรียนไม่ถึงร้อย
ละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไ่ดร้ับยกเว้นให้มสีิทธ์ิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ ๑๓ วรรคท้าย ให้อาจารยผ์ู้สอน
พิจารณาบันทึกผลการประเมินเปน็ “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ ๑๕. นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผูส้อนบันทึกผลการประเมินรายวิชา
นัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมเีหตจุ าเป็นอื่นท่ีเป็นเหตุสดุวิสัยอย่างยิง่ และไดย้ื่นค าร้องต่อ
งานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารยผ์ูส้อน 
หรืออาจารย์ทีเ่ป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรยีนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้น
ตามค่าระดับคะแนนในการสอบนัน้ได ้
 ข้อ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคณุธรรม 
  ๑๖.๒ สอบไดร้ายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลกัสูตรหรือสภาก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
  ๑๖.๓ ได้ค่าคะแนนเฉลีย่สะสม ไมต่่ ากว่า 2.00  
  ๑๖.๔ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรยีน และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 
ภาคเรยีนปกติตดิต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 6  ภาคเรียนปกติ และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 



119 
 

 
 

ภาคเรยีนปกติตดิต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสตูร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
เรียนปกตติิดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสตูร 5 ปี 
  ๑๖.๕ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรยีนและมสีภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 
ปี กรณีเรียนหลักสตูร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมสีภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสตูร 3 ปี และ
ไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน ไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรยีนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรยีนและไมเ่กิน 11 ปี กรณีที่เรียน
หลักสตูร 5 ปี 
 ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๑๗.๑ นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
   (๑) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี 
2 นับตั้งแต่เริ่มเขา้เรยีน 
   (๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติที่ 4 ท่ี 6 ท่ี 8 ท่ี 
10 ท่ี 12 ท่ี 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยงัได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสม
ต่ ากว่า 1.80  
   (๔) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณเีรียนหลักสตูร 2 ปี ครบ 12 ภาค
เรียนปกตติิดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลกัสูตร 4 ปี ครบ 20 
ภาคเรยีนปกติตดิต่อกันในกรณีเรยีนหลักสตูร 5 ปี และขาดคณุสมบัติตามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 
   (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นครั้งที่ 2 
  ๑๗.๒ นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินไดค้่าระดับคะแนนเฉลีย่
สะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริม่เข้าเรียนกรณี
หลักสตูร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนท่ี 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณหีลักสตูร 4 ปี สิ้นภาคเรยีนที่ 8 นับตั้งแต่เริม่เข้าเรียนกรณี
หลักสตูร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนครบตามที่หลักสตูรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ ากว่า 1.80 
หรือไมผ่่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี 2 
 ข้อ ๑๘. เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไดถ้ึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ดว้ย 
 ข้อ ๑๙. นักศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีดังนี ้
  ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรยีนถัดไป หรือ 
  ๑๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
  ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีจะไดร้ับเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  ๒๐.๑ ปรญิญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ไดค้า่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 
ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดบัสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี(หลังอนุปรญิญา)สอบได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรไดค้่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้คา่ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมทั้งจากสถานศกึษาเดิมและจาก
มหาวิทยาลยัไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินยิมอันดบัสอง 
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  ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไมต่่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไมไ่ด้ “F” ตามระบบไม่
มีค่าระดับคะแนน ส าหรับผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรยีน ในระดับอนุปรญิญา
หรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
  ๒๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 6 ภาค
เรียนปกติ ส าหรบัหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรยีนปกติ ส าหรับหลกัสูตร 4 ปี และไมเ่กิน 10 ภาคเรยีนปกติ ส าหรับหลักสูตร 
5 ปี  
 นักศกึษาภาคพิเศษมเีวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสตูร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรยีน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
 ข้อ ๒๑. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรยีน ให้ยึดถือวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสดุท้ายของการสอบ
ปลายภาคเรยีน 
 ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการทีส่ภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมตัิการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดเีป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกดิปัญหา
จากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเป็นอันสิ้นสดุ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
เกษม  จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถกูต้อง 
ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพขร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนปุริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะใหม้ีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นกัศึกษาของมหาวิยาลัย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกระเบียบวา่ด้วยการโอน
ผลการเรยีนและการยกเว้นการเรยีนรายวิชาไวด้ังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรยีน  และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  หรือข้อบังคับอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบยีบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ใหใ้ช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไมต่่ ากว่าอนุปรญิญา 
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอดุมศึกษารับรอง 
 “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศยั การฝึกอาชีพ และ
ให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกติและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไมต่้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกติและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดบัเดียวกันของ
มหาวิทยาลยั มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหนว่ยกิต ของรายวิชาตามหลักสตูรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  ๔  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรยีน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรยีนที่นักศึกษาไดร้ับมาแลว้ไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันส าเรจ็การศึกษา หรือภาคเรยีนสดุท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ 
วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนท่ีได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวชิามีอายุเกินกว่าท่ีก าหนดในวรรคต้น 
ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวชิาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  ๕  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรยีน ต้อง มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณี  ท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไมส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
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  (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น 
  (๓)  เป็นนักศึกษาท่ีเปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกตเิป็นนักศึกษาตาม โครงการอื่นท่ีใช้หลักสตูร
มหาวิทยาลยั หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรมหาวทิยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
 (๔)  เป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ที่ส าเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใตเ้งื่อนไขต่อไปนี ้
  (๑)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (๒)  นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (๓)  การโอนผลการเรียนต้องโอนท้ังหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต ท่ีขอ
โอน 
  (๔)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔ ของ
ระเบียบนี้  การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสยีสิทธ์ิที่จะไดร้ับปรญิญาเกยีรตินยิม 
 ข้อ  ๗  ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรยีนรายวิชา ต้อง  มีคณุสมบตัขิ้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  (๒)  เป็นนักศึกษาท่ี ส าเรจ็การศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอดุมศึกษาอื่น   
  (๓)  เป็นนักศึกษาท่ี ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (๔)  เป็นนักศึกษาท่ี ได้ศึกษา จากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธ์ิยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้อง
เป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นท่ีจัดขึ้น ส าหรับผูม้ีความรูพ้ื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ  ๘  การยกเว้นการเรียนรายวชิา ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้  
  (๑)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ไดร้ับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
  (๒)  การน าผลการเรียนจากการศกึษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมนิ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (๓)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสตูร  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นต้นไป  ให้ยกเว้น  การเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปจ านวน ๑๖ หน่วยกติ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเท่า  ท่ีเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด ส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรมีาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับอนุปรญิญาหรือปรญิญาตรีในอีก    วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  ๔  และ  
ข้อ  ๘ (๑)  มาใช้บังคับ  
  (๕)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา  รวมแล้วต้องไมเ่กินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ า
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวทิยาลัย   
  (๖)  ผู้ไดร้ับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๑  
ปีการศึกษา 
  (๗)  รายวิชาที่ไดร้ับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ไดร้ับการยกเวน้การเรยีนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ  ๙  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรยีนและยกเว้นการเรียนรายวชิา  ต้องด าเนินการ  ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรยีน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑด์ังนี ้
  (๑)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรอื
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรยีน 
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  (๒)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศกึษาจากการศึกษาตามโครงการอืน่ท่ีใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และผลการเรยีนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรยีน 
  (๓)  การโอนผลการเรียนของนักศกึษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 
 ข้อ ๑๑  การโอนผลการเรยีน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 
 ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 ข้อ ๑๓  นักศึกษาท่ีไดร้ับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธ์ิไดร้บัปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ ๑๒  ให้อธิกาบดี  เป็นผูร้ักษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี้และให้มีอ านาจตีความ และวินจิฉัยช้ีขาดใน
กรณีที่มีปญัหาจากการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยช้ีขาดถือเปน็อันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

เกษม  จันทร์แก้ว 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

  ส าเนาถูกต้อง 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ภาคผนวก  ง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัณฑิต 
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    ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๙๘๙/๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

---------------------------------------------            
 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 
๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(ห้องประชุมจุฬาภรณ์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี   ชัยมงคล  ประธานกรรมการ  
   ๒.  นางสาวอธิรดา  บุญเดช    กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.  นายวันชัย  เกิดมีโภชน์    ศิษย์เกา่ 
   ๔.   นายทองหล่อ  ทองสุข    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิธร  แท่นทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ(ห้อง  ๒๒๐๔) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต   ฉัตรวิโรจน์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาววิริยาภรณ์  มาเพ่ิม   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวอัจฉรา  เทพแปง   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง   กรรมการ 
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า    กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  นางสาวชลชลิตา  แตงนารา   กรรมการและ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๗.  นางสาวกนกวรรณ  อินทสูตร   ศิษย์เก่า 
   ๘.  นางสาวธัญชนก  จาดด า   ศิษย์เก่า 
   ๙.  นางชุติมา  เคหะลูน    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๐.  นางศิรินาถ  บุญมี    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๑.  นางวารุณี  วงษ์ศิลป์    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์วัฒนา  พัดเกตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา(ห้องสโมสรอาจารย์) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย   รบชนะชัย  พูลสุข ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายชูวิทย์  ไชยเบ้า    กรรมการ 
           ๒./๓. นางสาววรพรรณ 
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   ๓.  นายเลเกีย  เขียวดี    กรรมการ 
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หินแก้ว   กรรมการ 
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง   กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  นางสาวรัชดาภรณ์  โพธิพ์ฤกษ์   ศิษย์เก่า 
   ๗.  นางจิรภาส  กล้ากะสิการ   ศิษย์เก่า 
   ๘.  นายไพศาล  เรียนทับ    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๙.  นางนริศรา  วงศ์บุญมาก   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๐.  รองศาสตราจารย์พนิดา  สินสุวรรณ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๑.  รองศาสตราจารย์ชรินทร์  มั่งคั่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์เด็กฯ) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี   บุญพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ   กรรมการ 
   ๓.  นางอัจฉรา  เอี่ยมละออ    กรรมการ 
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุ่มประดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๕.  นางสาวบุญญารักษ์  อ้ึงชัยพงศ์   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๖.  นางจรรยารักษ์  จันธิดา    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๗.  นางจินตนา  เชื้อผู้ดี    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๘.  นางพรทิพย์  กุลมาลา    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัฒนา  ปุญญฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๐.  นางอรพรรณ  บุตรกตัญญู   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์(ห้องสมุดคณะครุศาสตร์) 
   ๑.  นางสาวยุภาดี  ปณะราช   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง   กรรมการ 
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา    กรรมการ 
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน  กรรมการ 
   ๕.  นายวิรชั  เนื้อไม้    กรรมการ 
   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์   กรรมการ 
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ    กรรมการและเลขานุการ 
   ๘.  นายพิเชตร์  บัวเถื่อน    ศิษย์เก่า 
   ๙.  นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม   ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายวรรณพงศ์  บุณยะโอภาส   ผู้ใช้บัณฑิต 
           ๓./๑๑.  นายรังสรรค์   
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   ๑๑.  นายรังสรรค์  แสงแก้ว    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์ประทุม  พรหมวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา(ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๑) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี   ครองแก้ว  ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี  กรรมการ 
 ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด     กรรมการ 
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ   กรรมการ 
   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ    กรรมการ 
   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม   กรรมการ 
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู้    กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.  นายสยาม  เรืองสุกไสย์    ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายธนวุฒิ  ตั้งสอนบุญ   ศิษย์เก่า 
   ๑๑.  นายปรีชา  ชูเชิด    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายพงธร  สันติกุล    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๓.  รองศาสตราจารย์สุชาติ  แสงทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔.  รองศาสตราจารย์สธน  โรจนตระกูล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา  (ห้อง  ๒๒๐๙) 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สังวรินทะ  กรรมการ 
   ๔.นายณิรุจธ์  การเที่ยง    กรรมการ 
   ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ       กรรมการ 
   ๖. นายอภิศักดิ์  ข าสุข    กรรมการ 
   ๗. นายภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม   กรรมการ 
   ๘.  นายขจรเกียรติ  ขุนชิด    กรรมการ 
   ๙.  นายธัชนิต ิ วีระศิริวัฒน์    กรรมการ 
   ๑๐.  นายปรีชา  แหช ู    กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๑.  นายเรืองศักดิ์  แสงทอง   ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายสุรเดช  อินจันทร์    ผู้ใช้บัณฑิต 
           ๔/๑๓. รองศาสตราจารย์เจริญ 
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   ๑๓.  รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔. รองศาสตราจารย์รัชนี  ขวัญบุญจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๕.  รองศาสตราจารย์สุรางค์  เมธานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๑) 
   ๑.  นายชัยรัตน์  บุมี    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวธิดารัตน์  เสือจร   กรรมการ 
   ๓.นายเอกบดินทร์  เกตุขาว   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์                      กรรมการ 
   ๕. นายเฉลิม  ทองจอน    กรรมการ 
   ๖. นายนพรัตน์  ไทยเจริญ    กรรมการ 
   ๗.  นายวิวฒัน์  ทวีทรัพย์    กรรมการ 
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ   กรรการและเลขานุการ 
   ๙.  นายนรุตม์  บุตรพลอย    ศิษย์เก่า 
   ๑๐.  นายสุรศักดิ์  โพธิบัลลังก์   ศิษย์เก่า 
   ๑๑.  นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๒.  นายอรุณ  ยอดนิล    ผู้ใช้บัณฑิต 
   ๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาสกร  เรืองรอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผศ.วชิระ  วิชชวุรนันท์    ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวประภาพรรณ   อนันตวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๓. นายเกริน  มากะ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๔. นายพิทักษ์  บุญยะโอกาส   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๕.  นายสันติ  อภัยราช    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๖.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชวุรนันท์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล  กรรมการ 
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี   กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล  กรรมการ 
          ๕/๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชยั 
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   ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ  กรรมการ 
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์    กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ กรรมการ 
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว  กรรมการ 
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม    กรรมการ 
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์  กรรมการ 
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ   กรรมการ 
   ๑๗.  นายอดุลย์  วังศรีคูณ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๙.  ผูช้่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก    กรรมการและเลขานุการ  
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและ 
           ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๒.  กลุ่มวิชาชีพครู(ห้องประชุมคุรุร่มสัก  ๒) 
   ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชวุรนันท์  กรรมการ 
   ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล  กรรมการ 
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี   กรรมการ 
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล  กรรมการ 
   ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล  กรรมการ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ  กรรมการ 
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการ 
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์    กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  กรรมการ 
   ๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ กรรมการ 
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว  กรรมการ 
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม    กรรมการ 
           ๖/๑๔. นายวชิระ 
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   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์  กรรมการ 
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ   กรรมการ 
   ๑๗.  นายอดุลย์  วังศรีคูณ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๘.  นายเกชา  เดชา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๑๙.  ผูช้่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  ช านาญกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๐.  นายสามารถ  กมขุนทด   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก    กรรมการและเลขานุการ  
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา   รักการ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  จแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๐๔๗/๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

--------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 
๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี   ชัยมงคล    
   ๒.  นางสาวอธิรดา  บุญเดช    
   ๓.  นายวิจิตร  ฤทธิธรรม    
   ๔.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา    
  ๒.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต   ฉัตรวิโรจน์  
   ๒.  นางสาววิริยาภรณ์  มาเพ่ิม    
   ๓.  นางสาวอัจฉรา  เทพแปง    
   ๔.  นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง    
   ๕.  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า    
   ๖.  นางสาวชลชลิตา  แตงนารา    
  ๓.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสมัย   รบชนะชัย  พูลสุข  
   ๒.  นายชูวิทย์  ไชยเบ้า    
   ๓.  นายเลเกีย  เขียวดี     
   ๔.  นางสาวรัตติกาล  หินแก้ว    
   ๕.  นางสาววรพรรณ  กระต่ายทอง   
  ๔.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี   บุญพิทักษ์   
   ๒.  นางสาววันทนา   สุขเทศ    
   ๓.  นางอัจฉรา  เอี่ยมละออ    
   ๔.  นางสาวอรวรรณ   สุ่มประดิษฐ์   
         ๒./๕. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
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  ๕.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
   ๑.  นางสาวยุภาดี  ปณะราช    
   ๒. นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง    
   ๓.  นายเสถียร  ทีฑา     
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   
   ๕.  นายวิรชั  เนื้อไม้     
   ๖.  นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์    
   ๗.  นางสาวพัชรา  ม่วงการ    
  ๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี   ครองแก้ว   
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี   
   ๔.  นายอัครพล   ชูเชิด     
   ๕.  นายเอกวุฒิ  โลหะการพ    
   ๖.  นายบรรเจิด  วรรณะ     
   ๗.  นายเมืองจันทร์  พะยอม    
   ๘.  นายอนุลักษณ์  อาสาสู้    
  ๗.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา   
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์  
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์   
   ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สังวรินทะ   
   ๔.นายณิรุจธ์  การเที่ยง     
   ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ                      
   ๖. นายอภิศักดิ์  ข าสุข     
   ๗. นายภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม    
   ๘.  นายขจรเกียรติ  ขุนชิด    
   ๙.  นายธัชนิต ิ วีระศิริวัฒน์    
   ๑๐.  นายปรีชา  แหช ู     
  ๘.  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
   ๑.  นายชัยรัตน์  บุมี     
   ๒.  นางสาวธิดารัตน์  เสือจร    
   ๓.นายเอกบดินทร์  เกตุขาว    
         ๓/๔. นางสาวปริมพิกา 
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   ๔.  นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์                       
   ๕. นายเฉลิม  ทองจอน     
   ๖. นายนพรัตน์  ไทยเจริญ    
   ๗.  นายวิวฒัน์  ทวีทรัพย์     
   ๘.  นางสาวศรินญา  ธรรมยศ    
  ๑๐.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์     
   ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนาฎ  จันทะโก   
   ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมชาย  ตะติสันติสม     
   ๔.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ    
  ๑๑.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   
   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชวุรนันท์   
   ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี    
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล   
   ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์     
   ๑๐.  นางสาวสภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์  
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม     
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๑๗.  นางสาวยุพิน  พิลึก      
  ๑๒.  กลุ่มวิชาชีพครู 
   ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   
   ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชวุรนันท์   
         ๔/๓.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ 
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   ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   
   ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี    
   ๕.  รองศาสตราจารย์อารักษ์   ชัยมงคล   
   ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล   
   ๗.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   
   ๘.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  
   ๙.  นางสุมาลี  วิทยรัตน ์     
   ๑๐.  นางสาวสภุาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส   
   ๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์  
   ๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว   
   ๑๓.  นายณฐกร  สุขสม  
   ๑๔.  นายวชิระ  พิมพ์ทอง    
   ๑๕.  นางสาวณัชชารีย์  กุศลธรรมรัตน์   
   ๑๖.  นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ    
   ๒๑.  นางสาวยุพิน  พิลึก      
   ๒๒.  นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ   

 สั่ง  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วชิชุวรนันท์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ฉ  ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและประสบการณ์สอน 
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ภาคผนวก  ฉ   
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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1.ชื่อนายบัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา       สถานศึกษา    ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ค.บ.(การประถมศึกษา) (เกียรตินยิม)  สถาบันราชภฎัก าแพงเพชร   2536 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)       สถาบันราชภฏัเพชรบูรณ ์   2542 
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)      มหาวิทยาลยันเรศวร   2543 
ค.ด.(อุดมศึกษา)       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2550 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
     - “หลักการสอน”  
     - “การสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา”  
ผลงานวิจัย 
 - 
บทความทางวิชาการ 
 - 
ภาระในการสอน 

1. การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
2. การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
3. การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
4. การทดสอบและวัดผลส าหรับครภูาษา 
5. การพัฒนาหนว่ยการเรียนรู้ส าหรบับทเรียนภาษาอังกฤษ 
6. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบทางภาษา 
7. การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 
2. ชื่อ  นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา       สถานศึกษา    ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)       มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร  2547 
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)      มหาวิทยาลยันเรศวร   2550 
  
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
- “Introduction to English Grammar” โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 
 
ผลงานวิจัย 
 - 
บทความทางวิชาการ 
     - บทความเรื่อง“การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน” 
- บทความเรื่อง“เทคนิคการจดัค่ายภาษาอังกฤษ” 
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ภาระในการสอน 
1. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
2. การวิเคราะห์สมัพันธสารเบื้องต้น 
3. ไทยศึกษา 
5. การผลติและปรับสื่อเพื่อสอนภาษา 
6. การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
3. ชื่อนางสาวชลชลิตา  แตงนารา 
 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา       สถานศึกษา    ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)       มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์  2549 
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)      มหาวิทยาลยันเรศวร   2552 
 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา 
1. ต ารา 
     - “Linguistics for English Teaching” โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร 
 
ผลงานวิจัย 
 - 
 
บทความทางวิชาการ 
     - บทความเรื่อง “องค์ความรูก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรายวิชาการจัดห้องเรียนส าหรับครูภาษา 
Classroom Management for Language Teacher” 
- บทความเรื่อง“Presenting with Confidence พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ”วารสารต้นสกั 
 
ภาระในการสอน 
1. การจัดห้องเรียนส าหรับครภูาษา 
2. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
3. ภาษาอังกฤษส าหรับครปูฐมวัย 
5. วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 
6. ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู
7. ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 
8. การแปล 1 
 
4.ชื่อนายถิรวิท   ไพรมหานิยม 
 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา       สถานศึกษา    ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)      มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549 
M.A.English       Pune University    2551 
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ผลงานทางวิชาการ 
 - 
ผลงานวิจัย 
 - 
บทความทางวิชาการ 
     -  
ภาระในการสอน 
1. หลักการเขียนภาษาอังกฤษ 
2. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
3. กลวิธีอ่านอนุเฉท 
4. การเขียนตามรูปแบบ 
5. การอ่านเพ่ือความคิดเห็นและเจตคติ 
6. เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 
 
5.ชื่อ  นายสวัสดิ์  จันทร 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา       สถานศึกษา    ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  2519 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 - 
ผลงานวิจัย 
 - 
บทความทางวิชาการ 
     -  
ภาระในการสอน 
1. ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู
2. การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน 
3. การน าเสนอภาษาอังกฤษ 
4. การแปล 2 
5. การเขียนเรียงความ 
6. ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
7. การเรยีนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน 

 
 
 

 
 
 


